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Във връзка с изпълнение дейностите на проект е Договор Регистрационен номер по ОП 
РЧР BG05M90P001-2.056-0015-C01 и Регистрационен номер по ОП НОИР 
BG05M90P001-2.056-0015-2014BG05M20P001-C01 „Социално - икономическа интеграция 
на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община 
Свищов“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
(ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 
(ОП НОИР), по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ - 
КОМПОНЕНТ 2, и съгласно Заповед № 111/21.01.2022 г. на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ с. Морава открива процедура за подбор на персонал за изпълнение на дейности по 
проект, както следва: Дейност 5:„Историята на моето родно село/Краеведска дейност-1 
група/история, бит, поминък/“; Дейност 6:„Мултиетническа културна стая“ и Дейност 
7:„Мъдростта скрита в приказките и поговорките от различните етноси“ за следните позиции:

1. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Историята на моето родно село/ 
Краеведска дейност, история, бит, поминък/ - 1 позиция;

2. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Мултиетническа културна стая - 1 
позиция;

3. Ръководител на група за изпълнение на дейност - Мъдростта скрита в приказките и 
поговорките от различните етноси - 1 позиция;

С месторабота, както следва:'
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Условия на труд:
Работа по трудов договор от 01.02.2022 г., съгласно приложимото законодателство по 
Кодекса на труда.

Натовареност:
-до 120 часа, съобразно утвърден и съгласуван график;

Период на изпълнение на дейността:
• От 01 февруари 2022 - до 12 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от приключване 

дейностите по проекта.

Числен състав на група:
Дейност 5 - минимум 10 деца;

- Дейност 6 - до 15 деца;
- Дейност 7 - до 12 деца.

СИСТЕМА НА ЗАПЛАЩАНЕ:

1. Възнаграждението се определя с индивидуален трудов договор по КТ, Постановление 
№189 от 28 юли 2016 г и съгласно стандартна таблица за допустимите разходи на почасово 
възнаграждение на лица, наети във връзка с изпълнение на проектите по ОП НОИР.

2. Часовата ставка за един учебен час се определя от продължителността на специфичния 
опит и съдържа ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на 
осигурителя.

3. Възнаграждението и осигурителните вноски от работодателя са за сметка на бюджета по 
Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M90P001-2.056-0015-С01 и Регистрационен номер 
по ОП НОИР BG05M90P001-2.056-0015-2014BG05M20P001-C01 „Социално - 
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование в община Свищов“ и се изплаща от Община Свищов след приемане на отчет за 
извършената работа по банкова сметка на служителя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДЕЙНОСТ

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит: 
------------------------------------------ --------------------------------------------------www.eufunds.bg
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
_____________ ИЗПЪНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"_________________

1.1. Минимална образователна степен: виеше педагогическо образование /минимум 
бакалавърска степен/.

1.2. Трудов стаж по специалността : минимално изискване 3 години.
1.3. Доказан опит за работа по проекти е предимство.

2. Други умения:
• компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и Internet.

3. Личностни качества:
• Комуникативни умения;
• Умения за работа в екип;
• Да проявява лоялност и инициативност;
• Да зачита личното достойнство и правата на всеки член на екипа и ангажирания 

персонал за работа с целевите групи и на целевите групи;
• При изпълнение на задълженията си да не разпространява информация от личен и 

служебен характер.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Образец на заявление
2. Образец на Автобиография (CV, вкл. приложенията към нея). Приложение №1
3. Образец на декларация от кандидатите, Приложение №2
4. Декларация по образец, че лицето не е под запрещение, не е осъждано и не е лишено от 

право да заема определената длъжност, Приложение №3

Допълнителна информация:
Образци на документите за кандидатстване и на длъжностна характеристика могат да се:
1. Изтеглят от официалния сайт на Община Свищов - , на 
официалния сайт на Отдел „Образование“ в Община Свищов -  и 
официален сайт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Морава, община Свищов - 

https://www.svishtov.bg/
https://obrazovanie-sv.bg/

http://oumorava.com/
2. Получат по електронен път от следните ел.адреси:

ou_morava@abv.bg - Диана Христова, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е. 
Морава.

3. Получат на хартиен носител от директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава 
Въпроси по подготовката на документите могат да се задават и на телефон: 0879489689

Диана Христова, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е. Морава.
Срок и място за подаване на документите:
Село Морава, община Свищов, ул. „Трети март“ № 8 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“до 10:00 
часа на 28.01.2022 г. /петък/, лично или по пощата. Постъпили документи след този срок 
няма да се разглеждат.
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
_____________ ИЗПЪНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"_________________
Класиране
Комисията ще разгледа постъпилите документи на заседание, което ще се проведе на 
28.01.2022 г. от 12:00 часа в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава.
Протокола с резултатите от класирането ще бъде качен официалния сайт на Община 
Свищов, на официалния сайт на Отдел „Образование“ в Община Свищов и официален сайт 
на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Морава, община Свищов.
Одобрените и допуснати до събеседване кандидати ще бъдат уведомени и поканени за
участие по ел.поща.

ИЗГОТВИЛ:
ДИАНА ХРИС
Директор на ОУ 'етодий “ с. Морава
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