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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“,
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ,
МЛ. ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“,
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А
на основание чл. 10, ал. 2 от раздел III
на Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане иа труда,
изм. и дои. ДВ, бр.12/12.02.2021 г.
Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, гр. Велико
Търново обявява свободни лекторски часове за учебната 2021/2022 година, както
следва:
• за длъжността „ У ч т е л , чужд език в център за подкрепа за личностно
развитие”, код по 11КПД 2353 5004 - необходима специалност: ПНУП или
НУП с АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
ЗА ИЗНЕСЕНИ ГРУПИ В:
- ДГ „Соня” - 64 уч. часа годишно;
- ДГ „Ален Мак" - 128 уч. часа годишно:
- ДГ „Райна Княгиня" - 64 уч. часа годишно;
- ДГ „Слънце“ - 128 ч. годишно;
- ДГ „Пламъче", гр. Дебелец - 64 уч. часа годишно;
- ДГ „Надежда", гр. Килифарево - 64 уч. часа годишно.

• „Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие”, код по НКПД
2354 5004 - необходима специалност: „Музикална педагогика“ или
„Педагогика па м уш ка“ :
- 276 уч. часа годишно - народни инструменти.
I. Кратко описание на длъжностите:
Лицето, заемащо длъжността „Учител, чужд език в център за подкрепа за
личностно развитие" или „Учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие”:

- организира целогодишната ен образователна, творческа и възпитателна работа,
съгласно ДОС;
- създава условия за подготовка и изява на интересите, способностите, талантите и
дарованията на всяко дете;
- стимулира и развива познавателните интереси и творческите способности на
децата чрез провеждане на съвременни, иновативни образователни програми и реализация
на horu идеи.
Длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите да сс запознаят с нея
при подаване на документите.
II. Минимални изисквания кьм кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си н да пе страдат от
заболявалия и отклонения, които застрашават живо i а и здравето на децата и учениците.
3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „Уволнение" по чл. 188. т. 3 от КТ
и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6
от КТ или на основание чл. 328. ач. I, т. 5 от КТ в едногодишен срок, преди подаването на
документите за участие в подбора, освен ако уволнението не е отменено като незаконно
по надлежния ред.
4. Да притежава! диплома за завършена образователно-квалификационна степен на
висшето образование „Бакалавър" или „Магистър” и специалност от необходимото
направление.
5. Да притежават придобита професионална квалификация "Учител".
III. Начни па провеждане на подбора

по документи.

IV. Необходими документи за у частие:
1. Заявление (свободен текст) за заемане на длъжността.
2. Документ за самоличност.
3. Професионална бишрафля.
4. Документ за придобито образование, специалност,
правоспособност - оригинал и копие.

квалификация,

Оригиналите на документите се връшат след сверяване с копията, конто трябва да
са ясни и четливи.
Документ за медицински преглед, със заверка от психоднспансер
свидетелство за съдимост се представят при одобрение на кандидата.
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V. Място и срок за подаване на документите: ЦПЛР Общински детски
комплекс, гр. В. Търново, бул. „България”. № 24. в стая 213 или 214. до 24.09.2021 г„ вкл.

Анелия Пет
Директор Ц

