
                                                        
Проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово”, финансиран по Договор №BG05M9OP001-2.018-0001-C01  

по О перативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и №BG05M9OP001-2.018-0001-

2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирани от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз  

 

 

 

ОБЩИНА  ЯКИМОВО 

            Във връзка с изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001 – 2.018 
„Социално- икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ Компонент 1 представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ 
 ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА И ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

ПО ДЕЙНОСТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ-ДЕЙНОСТИ” ПО ОП НОИР 

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

- 1 лицe на позиция „Експерт”. То ще работи по трудов договор, като 

неговите задължения са следните: Създава цялостната документация за 
реализация на дейността /правила, процедури, бланки за отчитане и 
доказване на дейността/. Дава препоръки и насоки за решаването на 

възникнали трудности при изпълнение на заложените мерки в дейността. 
Идентифицира евентуални рискове и участва в процеса на търсене на 

възможно най-адекватно действие за преодоляването им, мониторира 
работата на клубовете, търси обратна връзка от родители/персонал/деца. 
Това лице ще са ангажирани с всички 5 клуба. Изискванията към лицето 

са следните: висше педагогическо образование, следва да притежава 

специфичен опит в дадената сфера поне 7г. 
  

Начин на провеждане на подбора: 
1. Подбор по подадените документи 

2. Интервю 
 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор: 

- попълнено заявление - по образец; 
- автобиография- по образец; 

- копие от диплом за завършена степен на образование; 
- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, 
съотносим за длъжността за която се кандидатства/ако е приложимо/; 

 
Документите по образец можете да получите от деловодството на Община 
Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org 
 

     Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по 
куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения 

срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението 
няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които 

пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се 
дължи на закъсняла доставка на куриерска служба. 
 
      Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на 
допуснатите до интервю кандидати. 

http://2020.eufunds.bg/bg/7/0/OPProfile
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В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът 
за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до 
събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. 
Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа 
и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на 
сайта на Община Якимово, на видни и достъпни места в общината. 
   
  Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по 
резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в 
деловодството на общината до Кмета на Община  Якимово, в срок не по-късно 
от 3 /три/ дни от обявяване на списъците на одобрените кандидати. 
 

Място и срок за подаване на документите: 

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва 
в деловодството на Община Якимово в периода 10.06.2019г. до 18.06.2019г.  

включително. 

 
Телефон за информация: 09742/9905 
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