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О Б Я В Л Е Н И Е 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0040-C01  

„УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК” 

 

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

на Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“”, по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 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. 

 

 

Община Перник информира своите съграждани, че във връзка с реализирането на 

Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община 

Перник“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

ОБЯВЯВА  
 

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА  РАБОТНИ МЕСТА  

ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

за персонал в Център за услуги за ранно детско развитие и персонал за осъществяване на 

заложените дейности за реализиране на услуги за ранно детско развитие в община 

Перник. 

 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА ВКЛЮЧВА 

СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 

 

I. Огняр – 1 щ. бр. (на трудов договор, на осем часов работен ден, със срок до 

30.04.2019 г.), за дейност „Управление и организация на Центъра, супервизия на 

наетия персонал и осигуряване на транспорт за посещение на интегрираните услуги 

и за мобилна работа“. 

II. Социален работник (на трудов договор, на четири часов работен ден, със срок до 

31.10.2019 г.) – 1 щ. бр. за дейност предоставяне на услугата „Ранна интервенция 

на уврежданията“. 

III. Социален работник (на трудов договор, на осем часов работен ден, със срок до 

31.10.2019 г.) – 2 щ. бр. за Дейност предоставяне на услугите „Предоставяне на 

психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за 

формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ 

и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и 

родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“. 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  
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Срокът за подаване на документите е не по-късно от 18:30 часа на 20.12.2018 г. вкл. 
Място за подаване на документи - в отдел „Управление на човешките ресурси и 

деловодство” (деловодство) - община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А, в работни 

дни, от 7:30 до 18:30 часа. 

 

 

Необходимите документи за кандидатстване са: 

1. Писмено заявление за кандидатстване – по образец. 

2. CV – европейски формат.  

3. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 

квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно 

изискванията/. 

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

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

 

 

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

/валидна е датата на получаване/, в определения срок по процедурата. 

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

 

 Огняр  

Минимална степен на образование - средно. Наличен професионален опит. Да има 

познания и умения за поддръжка на материалната база и отоплителни съоръжения. 

Умения за работа в екип.  

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност. 

 Социален работник 

Минимална степен на образование – висше, степен Бакалавър в сферата на социалните 

дейности и/или релевантно. Доказан професионален опит. Поведенчески характеристики 

– отговорност, организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност 

да планира работата си. 

 

 

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 до приключването на Проекта /31.10.2019 г./  

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в 

подбора, са: 

 Писмено заявление за кандидатстване –  Образец № 1.  

 CV – европейски формат – Образец № 2  

http://www.pazardjik.bg/images/stories/documents/2015/ZAYAVLENIE_DTSDU.doc
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 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.). 

 

2. Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата 

на получаване/ в отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”- община 

Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А, в работни дни, от 07:30 до 18:30 часа, за Проект 

„Услуги за ранно детско развитие в община Перник“, процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бюджетна линия BG05M9OP001-2.004-

0040-C01. 

 

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

разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Перник. 

 

1. Подборът протича в два етапа: 

 Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания; 

 Интервю след проверката на съответствията на представените документи. 

 

До по–нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не 

са представили всички необходими документи в срок или представените документи не 

удостоверяват изпълнението на изискванията.  

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати 

и последваща информация по провеждането му ще бъдат изнесени на 

Информационното табло в сградата на Община Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. 

Иван Рилски“ № 1А и на интернет страницата на община Перник до 17:00 часа на 

21.12.2018 година. 

 

Събеседването ще се проведе от комисията по т. 3 и има за цел да се установи, в 

каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и 

мотивация, необходими за изпълнението на длъжността за осъществяване на услугите за 

ранно детско развитие. 

Протоколът с класирането на кандидатите ще бъде изнесени на 

Информационното табло в сградата на Община Перник, с адрес: гр. Перник, пл. „Св. 

Иван Рилски“ № 1А и на интернет страницата на община Перник  /www.pernik.bg/ в срок 

до три дни от провеждане събеседването/интервюто. 

Кметът на Община Перник сключва трудов договор с всеки от класираните 

кандидати, съгласно изискванията на националното законодателство и на Проекта. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

По Проекта са създадени и се предоставят услуги за ранно детско развитие (ранна 

интервенция на уврежданията; индивидуална педагогическа подкрепа; предоставяне на 

психологическа подкрепа, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова 

работа с деца и родители; подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и 

дейности по превенция на заболяванията; допълнителна педагогическа подкрепа за 

повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище) на деца до 7-
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годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и семействата им и бъдещи 

родители, живеещи на територията на община Перник.  

Услугите се предоставят в: построената и обзаведена нова сграда по Проекта за 

социално включване в кв. Тева, /сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за 

деца/ в гр. Перник, в детски градини/училища в гр. Перник, в родилното отделение на 

МБАЛ „Рахила Ангелова“ в гр. Перник. Част от дейностите се предоставят в домовете 

на потребителите на услугата чрез посещения от мобилен екип от специалисти. 

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“. 

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 Процедурата за провеждане на подбор на кандидати 

за работа 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 - Иван Пенков – 0884 458 750 

Ръководител – Александър Александров – 0889 233 383 

 

 

 

/п./ 

 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 


