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Проект  BG05M2OP001-3.02-0332 „Защото вярваме, че всяко дете е важно!”,  финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Обява 

За реализиране на проект „Защото вярваме, че всяко дете е различно” 
финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж” община Кричим Община Кричим търси да назначи Учители за 

извършване на определена работа, както следва: 

І. Основни параметри на длъжността 
1. Учител – ръководещ клуб по „български език” – четири вакантни длъжности 
- мястото на работа – НУ „Васил Левски” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по един учебен час седмично занятия с ученици от първи до четвърти 
клас в продължение на 32 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите.общо 72 
учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

2. Учител – ръководещ клуб по „български език” – една вакантна длъжност 
- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

3. Учител – ръководещ клуб  „Здрав, дух в здраво тяло”, в който ще се провеждат 
спортни занимания - една вакантна длъжност 

- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
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20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

4. Учител – ръководещ клуб  „Млад приложник”, в който ще се провеждат  
занимания по приложно изкуство - една вакантна длъжност 

- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

5. Учител – ръководещ клуб  „Компютърът и аз”, в който ще се развиват 
способностите за работа с информационни технологии - една вакантна длъжност 

- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

6. Учител – ръководещ клуб  „В света на танците”, в който учениците ще се 
запознават с културата и традициите на различните етноси в България, посредством 
разучаване на танци от български и ромския фолклор - една вакантна длъжност 

- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 
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7. Учител – ръководещ клуб  „Млад археолог”, в който учениците ще се запознаят 
с част от културно-историческото наследство на България - една вакантна длъжност 

- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебната 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

8. Учител – ръководещ клуб „Ние сме грамотни”, с който се цели осигуряване на 
условия за усвояване на български език  – една вакантна длъжност 

- мястото на работа – НУ „Васил Левски” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 12 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по пет учебни часа седмично занятия с ученици от първи до четвърти клас 
в продължение на 32 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 12 
учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите. Общо 184 
учебни часа в рамките на учебните 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

9. Учител – ръководещ клуб  „Часове по толерантност ” - една вакантна длъжност 
- мястото на работа – СУ „П.Р.Славейков” гр.Кричим; 
- работно време – непълно - Продължителност на извършваната работа  – 

Подготвителен етап/ 20 учебни часа за подготовка и плануване на работата , Изпълнение 
на дейността - по два учебни часа седмично, занятия с ученици от пети до дванадесети 
клас в продължение на 34 седмици /в рамките на учебната година/ и Заключителен етап - 
20 учебни часа за с цел финализиране на дейностите и отчитане на резултатите – общо 
108 учебни часа в рамките на учебната 2016/2017г. и 2017/2018г.. 

- Възнаграждение – изчислява се почасово по часови ставки описани по-долу в 
настоящата обява, на база действително отработени и отчетени по надлежния ред часове. 

- вид на трудовия договор – временен за завършване на определена работа 

ІІ. Възнаграждение  
Изчислява се почасово по часови ставки определени в Стандартна таблица за 

допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с 
изпълнение на проекти по процедура „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” на ОП 
„Развитие на Човешките ресурси”, а именно 
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 За експерти притежаващи специфичен опит в дадената сфера до 3 години: 
- за един учебен час от 45 минути – 7,50 лв. с включени осигурителни вноски,  
- за един учебен час от 40 минути – 6,66 лв. с включени осигурителни вноски,  
 За експерти притежаващи специфичен опит в дадената сфера от 3 до 7 години: 
- за един учебен час от 45 минути – 11,25 лв. с включени осигурителни вноски,  
- за един учебен час от 40 минути – 10 лв. с включени осигурителни вноски,  
 За експерти притежаващи специфичен опит в дадената сфера над 7 години: 
- за един учебен час от 45 минути – 17,25 лв. с включени осигурителни вноски,  
- за един учебен час от 40 минути – 15,33 лв. с включени осигурителни вноски,  

ІІІ. Основание за сключване на трудов договор 
1. За учители, които не са в трудово правоотношение с друг работодател, 

трудовият договор ще се сключи на основание чл.68, ал.1 т.2 от КТ/до завършване на 
определена работа/ 

2. За учители, които са в трудово правоотношение с друг работодател, трудовият 
договор ще се сключи на основание чл.111 от КТ /за допълнителен труд при друг 
работодател/ 

ІV. Изисквания за заемане на длъжността: 
1. Лицето да е завършило висше образование по специалност от професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления и да притежава професионална квалификация "учител". 
Изключения се допускат при спазване на разпоредбите на чл. 213, ал. 8-12, за лица които 
към момента на кандидатстване заемат длъжността „Учител” в учебно заведение 
включено в системата на предучилищното и/или училищното образование.  

2. Наличието на учителски опит е предимство. 
3. За лица работещи по трудово правоотношение при друг работодател е 

необходимо да бъде удостоверено, че работодателят им е съгласен за полагането на 
допълнителния труд. 

4. Лицето да е с чисто съдебно минало. 
5. Лицето да е в добро общо здравословно и психическо състояние.   

V. Метод за подбор на кандидатите  - Подбор по документи 

VІ. Необходими документи  
1. Заявление по образец. 
2. Автобиография по образец 
3. Копие от Диплом за завършено висше образование и присъдена образователно 

квалификационна степен.  
4. Документ удостоверяващ натрупания педагогически стаж. 
5. Съгласие от работодателя по основното трудово правоотношение / за лицата, 

които към момента на кандидатстване са в трудово правоотношение с друг 
работодател/. 

VІІ. Срок за приемане на документи – от 23.01.2017г. до 07.02.2017г. 
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VІІІ. Място за подаване на документи – Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до17 
часа в стая № 13 намираща се на първия етаж в сградата на община Кричим, с 
административен адрес обл. Пловдив, общ. Кричим, гр.Кричим, пл.”Обединение” № 3.   

ІХ. Информация за подробното описание на дейностите, които ще се развиват в 
клубовете, можете да получите от г-жа Кръстина Драганова Димова – Финансов експерт 
по проекта, на телефон 0899245276 и/или по и-мейл kristina_dimova1@abv.bg, както и на 
адреса посочен в т.VІІІ на настоящата обява.   
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Приложение 1 
ДО  
Г-Н КМЕТА 
НА ОБЩИНА КРИЧИМ 
ПЛ.ОБЕДИНЕНИЕ №3  
ГР.КРИЧИМ ПК 4220 

З А Я В Л Е Н И Е 

От 
.....................................................................................................................................................
ЕГН............................, тел за контакт ....................................., и-мейл................................... 
Документ за самоличност ЛК № ....................................... издадена на................................, 
от..................................................... С постоянен адрес: обл..................................................., 
общ..............................................., гр.............................................., ж.к...................................., 
ул. /бул. .............................................................., бл......., вх........., ет.............., №.................... 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 С настоящото заявявам, че желая да бъда назначен на вакантната длъжност 
Учител за изпълнение на дейностите предвидени в Проект  BG05M2OP001-3.02-0332 
„Защото вярваме, че всяко дете е важно!”,  финансиран от Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, като ръководител на 
клуб...................................................................................., с място на извършване на 
дейността ..................................................................................................................................... 

Към настоящото приложено Ви предоставям: 
1.Автобиография по образец 
2.Копие от Диплом за завършено висше образование и присъдена образователно 

квалификационна степен.  
3.Съгласие от работодателя по основното трудово правоотношение / за лицата, 

които към момента на кандидатстване са в трудово правоотношение с друг работодател/. 
4.Копие от трудова книжка и/ли Справка - декларация от  

....................................../изписва се наименованието на учебното заведение, в което работи 
в момента лицето – за лица, назначени като учители/ възпитатели в учебни заведения 
част от образователната система/ за размера на притежавания към момента 
педагогически стаж. 

5. Други документи по преценка на кандидата. 
Вярвам, че ще уважите желанието ми. 

С уважение:............................ 
  /подпис/ 
.................................................

                     /име и фамилия/ 
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Приложение 2

АВТОБИОГРАФИЯ 
Позиция по проекта: 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО]

Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава]

Телефон  

Факс  

E-mail

Националност   

Дата на раждане  [ ден, месец, година ]

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, 
като започнете с последната. ] 

• Име и адрес на 
работодателя 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 
отговорности 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като 
започнете с последния.] 

• Име и вид на 
обучаващата или 
образователната 

организация 
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• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения

• Наименование на 
придобитата квалификация

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален 
документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ

[Език] 

• Умения за четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Умения за писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Умения за разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство 
с други хора в 

мултикултурно 
обкръжение, в ситуации, в 

които комуникацията и  
екипната работа са от 

съществено значение 
(например в културата и 

спорта) и др. 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация и управление 
на хора, проекти и 

бюджети в 
професионалната среда, на 

доброволни начала 
(например  в областта на 

културата и спорта) у 
дома и др.

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 
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ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със 
специфично оборудване, 

машини и др.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, 
дизайнерски и др.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са 
споменати по-горе.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

УЧАСТИЕ В ДРУГИ 
ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО 
ТЯХ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО 

МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]

ПРИЛОЖЕНИЯ [ Опишете всички приложения. ] 

Съгласен/-на съм да взема участие в дейностите за реализиране на проект № BG05M20P001-3.002- 
0332 „Защото вярваме, че всяко дете е важно!”  по процедура „BG05M20P001-3.002  
„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ 
ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА” от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове.

Подпис: 


