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О Б Я В Л Е Н И Е 

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 

В ОБЩИНА ПЕРНИК”, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ BG05M9OP001-2.004-0040-C01 
 

Настоящата обява за  процедура за провеждане на подбор на персонал е във връзка с реализирането на Проект 

„Услуги за ранно детско развитие в община Перник“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.004-0040-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ и важи единственно и само за този проект. 

 
I. ОСНОВАНИЕ 

Поради отпаднали и неявили се кандидати, Община Перник уведомява своите 

съграждани, че съгласно Процедура за подбор на персонал по Проект „Услуги за 

ранно детско развитие в Община Перник“, Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.004-0040-C01 удължава подбора за работни позиции по трудово 

правоотношение за: 

 
1. Център за услуги за ранно детско развитие: 

- Шофьор/поддръжка сграда – 1 бр. на трудов договор на пълен работен ден 

 

2. Персонал за услуги за „Ранна интервенция на уврежданията“: 

- Педиатър – 1 бр. на трудов договор на пълен работен ден 

- Рехабилитатор – 1 бр. на трудов договор на половин работен ден 

 

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Шофьор/поддръжка сграда на трудов договор на пълен работен ден – 1 бр. 

Минимална степен на образование - средно. Наличен професионален опит. Свидетелство 

за управление на МПС. Да има познания и умения в поддръжка на материалната база.  

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност. 

 Педиатър на трудов договор на пълен работен ден – 1 бр. 

Минимална степен на образование – Висше медицинско образование – Магистър. 

Доказан професионален опит на работа с деца. Умения за работа в екип.  

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност, способност да планира работата си. 

 Рехабилитатор/кинезрапевт на трудов договор на половин работен ден – 1 бр.  

Минимална степен на образование – висше Бакалавър. Доказан професионален опит. 

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност, способност да планира работата си. 

 

III. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

1. Срок за подаване на документи: от 10.10.2016 г. до 17.10.2016 г. вкл., в отдел 

„Информационно и административно обслужване”- община Перник, пл. „Св. 

Иван Рилски” № 1 А от 9.00 до 16.00 часа. 
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2. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в 

подбора, са: 

 Писмено заявление за кандидатстване –  Образец № 1. /свали оттук/ 

 CV – европейски формат – Образец № 2 /свали оттук/ 

 Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 

квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно 

изискванията/. 

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.). 

 Свидетелство за управление на МПС /за длъжност шофьор/ 

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер 

/валидна е датата на получаване/ в отдел „Информационно и административно 

обслужване”- община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” за Проект BG05M9OP001-

2.004-0040-C01. „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“. 

 

IV. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

 

1.Редът за провеждане на подбора е описан подробно в Процедурата за подбор на 

персонал. 

 

2.Съобщенията във връзка с конкурсната процедура се обявяват на интернет страницата 

на Община Перник /www.pernik.bg/. 

 

Трудовите договори ще бъдат сключвани в съответствие с националното 

законодателство при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. Възнаграждението 

по трудов договор ще се осигурява, съгласно изискванията на Проект „Услуги за ранно 

детско развитие в община Перник“- Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.004-0040-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз със срок 24 месеца, считано от 1.11.2016 г. до приключването на Проекта /1.11.2018 

г./. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

Проектът предвижда създаване и предоставяне на услуги за ранно детско развитие 

на деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и семействата 

им и бъдещи родители, живеещи на територията на община Перник.  

Общата цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст 

(от 0 до 7 г.) и техните семейства, да се подобри достъпа им до здравна грижа и да се 

повиши училищната готовност на децата за включване в образователната система. 

 

Като предоставя подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства чрез 

осигуряване на комплекс от услуги за ранно детско развитие, проектът допринася за 

постигането на целите на ОПРЧР 2014-2020 и по-конкретно на целите на Приоритетна 

ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

 

 

 

http://www.pazardjik.bg/images/stories/documents/2015/ZAYAVLENIE_DTSDU.doc
http://pernik.bg/wp-content/uploads/2016/10/Заявление-Образец-№-1-2.docx
http://pernik.bg/wp-content/uploads/2016/10/CV_Образец-№2-3.doc
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Проектът има за цел и постигане на хоризонталните принципи, заложени в ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (принципът на равните възможности, 

принципът на равенство между мъжете и жените и принципът на устойчиво развитие) 

посредством осигуряване на равно участие на мъже и жени, липса на дискриминация, 

основана на пол, раса, цвят на кожата, етническа принадлежност или социален произход, 

генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други 

мнения, имотно състояние, произход, увреждане, възраст или сексуална ориентация при 

предоставянето и получаването на услугите за ранно детско развитие.  

 

За допълнителни въпроси по конкурсната процедура за провеждане на подбор на 

кандидати за работа по трудово правоотношение по Проект „Услуги за ранно детско 

развитие в община Перник“, бихте могли да се обръщате към всеки член от Екипа за 

управление на Проекта със следните контакти: 

 

Технически сътрудник - Милка Николова - 0888 898 975 

Координатор - Емил Станков – 0884 998 562 

Счетоводител - Десислава Илиева - 0882 648 324 

Ръководител - Марианна Асенова - 0885 939 349 

 

Приложение: 

 

1. Процедура за провеждане на подбор на кандидати за работа по Проект „Услуги 

за ранно детско развитие в община Перник“  /отвори тук/ 

 

 

 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 

 
Изготвил: 

 

Марианна Асенова 

Ръководител на Проекта 

http://pernik.bg/wp-content/uploads/2016/10/Процедура-подбор-персонал-УРДР-4.docx

