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Изх.№ 22/11.11.2021г. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „КАЛИНА МАЛИНА“ 
гр. Свищов, ул. “Христаки Павлович” № 10,  тел.0631/6 03 80 75, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg 

 

О  Б  Я  В  А 
 

За провеждане на подбор на длъжността „Помощник на учителя“ по проект 

BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ Дейност 2. 

 

Детска градина „Калина Малина“ - гр. Свищов, община Свищов в качеството си на 

изпълнител на дейностите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ Дейност 2 обявява подбор за длъжността: 

ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ , код по НКДП 5312 3001 – 1 работно място.  

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

1. Работно време - на пълен работен ден (8 часа) 

3. Месторабота – ДГ „Калина Малина“ ,Свищов 

4. Условия за наемане - С класирания  ще бъде сключен трудов договор по  чл. 67, 

ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда 

 

1.Кратко описание на длъжността: 

Помощникът на  учителя подпомага учителя с цел пълноценна образователна интеграция 

на деца  със специални образователни потребности и създаване на ефективни условия за 

дейности и взаимодействия по отглеждане, възпитание, социализация , обучение и подкрепа, 

когато децата са с комплексни потребности вследствие на  емоционално-поведенчески 

проблеми при разстройство от аутистичния спектър или при друго увреждане, нарушение или 

заболяване. 

 

3.Изисквания за заемане на длъжността: 
 Завършено висше образование;  

 Притежава много добри комуникативни умения; 

 Допълнителна квалификация/обучение- компютърна грамотност, специална 

педагогика / с предимство/. 

 4.Необходими  документи: 

1. Заявление за участие до директора  на ДГ“Калина Малина” – гр. Свищов. 

2. Документ за самоличност (копие). 

3. Автобиография - професионална. Европейски  формат на  автобиография. 

      4. Копие  от  документи  за  придобита  образователна  степен, допълнителни   

          квалификации, мотивационно писмо. 

5. Копие  от  документи, удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит /ако  има  такива/, трудова и/или осигурителна книжка. 

6. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване. 

7. Медицинско свидетелство/представя се преди сключване на трудовия договор/. 
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8. Свидетелство за съдимост /представя се преди сключване на трудовия договор/. 

9. Здравна книжка /представя се преди сключване на трудовия договор/. 

 

Необходимите документи по образец можете да намерите в детската градина . 

 

5.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се 

разглежда от комисия, определена със заповед на директора на ДГ“Калина Малина”. 

 

6.Начин на провеждане на подбора: 

 Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за 

съответствие с обявените изисквания за длъжността. 

 Втори етап – интервю с допуснатите кандидати,  след проверката на съответствията на 

представените документи. Интервюто ще се проведе от комисията по т.4.  в 

детската градина. 

 

 7. Място и срок за подаване на документите: 

ДГ „Калина Малина“, град Свищов, ул. „Христаки Павлович“ №10, в канцеларията на ДГ, 

всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Образци на документите за кандидатстване може да намерите на сайта:https://obrazovanie-sv.bg   

 

7.1.Срок за подаване на документите до 16.11.2021г. /ОРИГИНАЛИТЕ  СЕ  НОСЯТ  ЗА  

СВЕРЯВАНЕ/. 

 

7.2.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:  
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. 

Допуснатите  кандидати ще  бъдат  уведомени  по  e-mail  или телефон. 

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-

3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

7.3 Непълен комплект документи няма да участва в класирането. 

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  на детската  

градина и на интернет  страницата  https//obrazovanie-sv.bg   

 

 

 

Светлана Радева 

ВРиД Директор на ДГ „Калина Малина“ 
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