
 

“Център за ранно детско развитие в Oбщина Шумен”  

BG05М9OР001-2.004-0043 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
“Център за ранно детско развитие в Oбщина Шумен” BG05М9OР001-2.004-0043 

 

ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Обявява свободно място за длъжността „Специален педагог“ 

 

в Център за ранно детско развитие в Община Шумен по Проект „Център за 

ранно детско развитие в Община Шумен“ 

 

ОПИСАНИЕ: трудов договор, 0,5 щат /4 часа/, възнаграждение 450лв.,  

срочен договор до 10-12-2019г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ: 

- Висше образование - бакалавърска и /или магистърска степен специалност 

„Специална педагогика – олигофренопедагогика“, „Педагогика на лица с 

интелектуална недостатъчност“, „Дефектология“ или еквивалентна на тях 

- компютърна грамотност 

- професионален опит 

- спокоен, уравновесен тип личност 

- професионална дисциплина и отговорност 

 

Необходими документи: 

- заявление до ръководителя на проекта 

- автобиография 

- свидетелство за съдимост 

- диплом за висше образование 

- документ, удостоверяващ професионален опит /копие на трудова книжка, УП, 

извлечение за заеманите длъжности от сайта на НАП/ 

- медицинско свидетелство за работа от личен лекар 

- удостоверение от психиатричен диспансер, лицето не се води на отчет 

- документ за завършено допълнително обучение (ако е приложимо) 

- служебна бележка от бюро по труда (ако е приложимо) 

 

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

До 16.00ч. на 04.10.2019г. 

Център за ранно детско развитие, гр. Шумен, ул. Райна Княгиня“ №1 

лице за контакт: Пенка Атанасова – управител ЦРДР, тел. 054 810 002 
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“Център за ранно детско развитие в Oбщина Шумен” BG05М9OР001-2.004-0043 

 

ДО 

РЪКОВОДИТЕЛЯ  

НА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ШУМЕН ” 

ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От……………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

                                           (трите имена по документ за самоличност) 

адрес:  гр.(с) ……………….........................ул. ................................................................................................   

 

тел: ……..................................................   

 

 Уважаема г-жо Ръководител, 

 

 Моля да бъда назначен/а като …………………………………………………………………………….. 

по проект «Център за ранно детско развитие в Община Шумен» за безвъзмездна финансова помощ 

BG05М9OР001-2.004-0043 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 

от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Прилагам следните документи: 

 

Заявление до Ръководителя на проекта (по образец). 

1. Автобиография 

2. Свидетелство за съдимост  

3. Медицинско свидетелство от личен лекар 

4. Копие от диплом за завършено образование  

5. Копие от сертификат за завършен курс на обучение (ако е приложимо)  

6. Служебна бележка от Бюро по труда (ако е приложимо) 

7. Удостоверение от психиатричен диспансер, че лицето не се води на отчет. 

8. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит по специалността /трудова книжка, 

УП, извлечение от сайта на НАП/ 

 

 

Дата:............................       Подпис:...................... 

гр. Шумен 

 
 

 


