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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 ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ „НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА 

РОДИТЕЛИТЕ” ПО ОП НОИР 

 
ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

1. 2 лица  на позиция „Сътрудник-работа с родители”. Те ще работят по трудов 
договор по три часа дневно, техните задължения са следните: 

- поддържат постоянна връзка с педагогическия екип на детската градина 
и дават идеи за организиране на извънкласни дейности и различни 
мероприятия.  

- осигуряват активното участие в дейности, организирани от детската 
градина – отворени врати, открити уроци, празници, тържества, модули, 
спортни събития и др.  

- работят в сътрудничество с учители, специалисти, институции по 
превенция на отпадането. 

- анкетират на терен по метода "от врата на врата". Създават база-данни, 
която обхваща респонденти от отговарящи на профила на целевата група 
по проекта. Тя съдържа информация за образователния, социалния и 

икономическия статус , склонност към пътувания в чужбина и/или други 
региони и други фактори. 

- участват в организирането и провеждането на мерките, реализирани в 
рамките на дейността, като отчитат индивидуалния опит на всеки 
родител, и като стимулира неговата активност в общуването и да създава 

благоприятни условия той да се реализира като равностоен партньор в 
съвместните дейности; 

- ежемесечно изготвяне на обобщени отчети, от където ще е видно 
изпълненото по всяка мярка, броя на обхванатите лица, датите на 
провеждане.  

- следят за надлежното водене на списъци на родителите, с цел отчетност 
и проследимост на извършените разходи. 

 
Изискванията към лицата са следните:  
минимум средно образование,  
наличието на опит в сферата на работа с деца и родители ще се счита за предимство 

Начин на провеждане на подбора: 

1. Подбор по подадените документи 
2. Интервю 

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор: 

http://2020.eufunds.bg/bg/7/0/OPProfile


                                                        
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  

 

 

 

- 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 притежават такива/; 

 
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. 
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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