
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

------------------------------------------------
Проект: „Интегриране на уязвими групи в община Две могили”

ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

социален фонд, договор 

OБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

уязвими групи в община Две могили”,

на човешките ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор 

№ BG05M9OP001-2.018-0034/ BG05M9OP001

осъществи подбор за позицията 

10 учители, от които 6 учители в ДГ „Св.

учители в ДГ „Първи юни” с.

 

I. ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТ УЧИТЕЛ 

Описание на длъжността:

Работа за преодоляване на изоставането на децата от целевата група от 

ниво на връстниците им по БЕ. Анализиране на проблемите с равноправната интеграция в 

образователната система, с цел да се акцентира овладяването на български език, 

социализацията и интелектуалното образование. 

език, съобразено с ДОС за допринасяне на бъдеща мотивация за учене и равен старт при 

започване на училище. 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. ОКС – магистър. 

2. Специалност – 

педагогика с чужд език. 

3. Професионална квалификация

4. Допълнителни квалификационни курсове през последните 3 години: 

Изграждане на позитивна класна стая, форм

разбиране в началния етап, чрез използване на допълнителни методически средства, 

работа с електронни продукти при преподаване, дигитално четене, устойчиво развитие в 

предучилищното образование, работа с родители, работа п

нормативните документи свързани с изпълнението на проекти по оперативни програми за 

програмен период 2014-2020 година

5. Трудов стаж по специалността: над 18 месеца.

 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
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ОБЯВЛЕНИЕ 
 

ДВЕ МОГИЛИ в качеството си на бенефициент по 

уязвими групи в община Две могили”, финансиран от Оперативна програма „Развитие 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор 

0034/ BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001

за позицията – Учител – обучител по български език, 

, от които 6 учители в ДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр.

учители в ДГ „Първи юни” с. Баниска 

 

ПОЗИЦИЯ ПО ПРОЕКТ УЧИТЕЛ – ОБУЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Описание на длъжността: 

за преодоляване на изоставането на децата от целевата група от 

на връстниците им по БЕ. Анализиране на проблемите с равноправната интеграция в 

образователната система, с цел да се акцентира овладяването на български език, 

ектуалното образование. Практическо овладяване на българския 

език, съобразено с ДОС за допринасяне на бъдеща мотивация за учене и равен старт при 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

 Начална училищна педагогика или Начална училищна 

Професионална квалификация: педагог – начален учител. 

Допълнителни квалификационни курсове през последните 3 години: 

Изграждане на позитивна класна стая, формиране на компетентност

разбиране в началния етап, чрез използване на допълнителни методически средства, 

работа с електронни продукти при преподаване, дигитално четене, устойчиво развитие в 

предучилищното образование, работа с родители, работа по проекти.

нормативните документи свързани с изпълнението на проекти по оперативни програми за 

2020 година. 

Трудов стаж по специалността: над 18 месеца.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

------------------------------- 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

в качеството си на бенефициент по „Интегриране на 

финансиран от Оперативна програма „Развитие 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор 

2014BG05M2OP001-C01, ще 

обучител по български език, като се наемат 

Кирил и Методий” гр. Две могили и 4 

ОБУЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

за преодоляване на изоставането на децата от целевата група от общото 

на връстниците им по БЕ. Анализиране на проблемите с равноправната интеграция в 

образователната система, с цел да се акцентира овладяването на български език, 

Практическо овладяване на българския 

език, съобразено с ДОС за допринасяне на бъдеща мотивация за учене и равен старт при 

Начална училищна педагогика или Начална училищна 

Допълнителни квалификационни курсове през последните 3 години: 

иране на компетентност по четене с 

разбиране в началния етап, чрез използване на допълнителни методически средства, 

работа с електронни продукти при преподаване, дигитално четене, устойчиво развитие в 

о проекти. Познаване на 

нормативните документи свързани с изпълнението на проекти по оперативни програми за 



 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И 

------------------------------------------------
Проект: „Интегриране на уязвими групи в община Две могили”

ресурси“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

социален фонд, договор 

ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

1. Необходимите документи, 

за участие в подбора са: 

• Заявление за кандидатстване

• Автобиография – CV 

• Копие на диплома за завършена

• Копие на сертификати/удостоверения за завършени 

през последните 3 години

• Документи, доказващи придобит трудов стаж

 

2. Документите следва да се подават лично в 

„Интегриране на уязвими групи в община Две могили”

12.07.2019 г. включително до

 

Забележка: Кмета 

одобрените кандидати за срока на изпълнение на дейностите по Проект 

уязвими групи в община Две могили”

BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001

22.07.2019г. 

 Равни възможности: Община Две могили има политика на равни възможности и 

приема документи на кадидати, без да прави разлика на основание пол, раса, религия, 

етнически и социален произход, увреждане.

 Кандидатите е необходимо да притежават здравна книжка.

 Заплащането ще е съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на 

почасовото възнаграждение на лицата

по Проект „Интегриране на уязвими групи в община Две могили”

BG05M9OP001-2.018-0034/ BG05M9OP001

 Резултатите с одобрените по документи кандидати ще бъдат обявени в сайта на 

Община Две могили - obshtina@dvemogili

Справки и запитвания на тел.: 0895/567 502

 

 

 

Красимира Русинова 

Ръководител проект  
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. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите 

Заявление за кандидатстване в свободен формат; 

CV – европейски формат; 

Копие на диплома за завършена ОКС; 

сертификати/удостоверения за завършени квалификационни курсове 

през последните 3 години; 

Документи, доказващи придобит трудов стаж. 

Документите следва да се подават лично в Община Две могили

„Интегриране на уязвими групи в община Две могили”  в срок от 

до 17.00 часа.  

 на Община Две могили сключва трудови договори

за срока на изпълнение на дейностите по Проект 

уязвими групи в община Две могили”, договор № BG05M9OP001

2014BG05M2OP001-C01 до 31.12.2020 г

Равни възможности: Община Две могили има политика на равни възможности и 

приема документи на кадидати, без да прави разлика на основание пол, раса, религия, 

оциален произход, увреждане. 

Кандидатите е необходимо да притежават здравна книжка. 

Заплащането ще е съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на 

почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на дейностите 

„Интегриране на уязвими групи в община Две могили”

0034/ BG05M9OP001-2.018-0034-2014BG05M2OP001

Резултатите с одобрените по документи кандидати ще бъдат обявени в сайта на 

obshtina@dvemogili.bg на 17.07.2019 г. 

Справки и запитвания на тел.: 0895/567 502 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

------------------------------- 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

които следва да бъдат представени от кандидатите 

квалификационни курсове 

Две могили, по  Проект 

в срок от 09.07.2019 г. до  

трудови договори с 

за срока на изпълнение на дейностите по Проект „Интегриране на 

договор № BG05M9OP001-2.018-0034/ 

до 31.12.2020 г., считано от 

Равни възможности: Община Две могили има политика на равни възможности и 

приема документи на кадидати, без да прави разлика на основание пол, раса, религия, 

Заплащането ще е съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на 

наети във връзка с изпълнението на дейностите 

„Интегриране на уязвими групи в община Две могили”, по договор № 

2014BG05M2OP001-C01. 

Резултатите с одобрените по документи кандидати ще бъдат обявени в сайта на 


