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О Б Щ И Н А  Р А З Г Р А Д  

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

за подбор на персонал за Управлението и издръжката на услугите за ранно детско 

развитие. 

 

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.004-0061-С01 

„Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в 

община Разград“ по Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Разград 

 

О Б Я В Я В А: 

Подбор на лица, които ще са  пряко ангажирани с организацията и 

управлението на работа по Проект Превенция на социалното изключване и 

намаляване на бедността сред децата в община Разград“, както следва: 

Касиер/домакин – 1 на четири часов работен ден.  

Хигиенист – 1 на четири часов работен ден. 

 

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от 

кандидатите за участие в подбора: 

� Заявление за кандидатстване (по образец); 

� Документ за самоличност (за справка); 

� Автобиография (по образец); 

� Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; 

� Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния  

опит; 

� Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива); 

� Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично 

заболяване: 

� Мотивационно писмо  

Забележка: кандидатите следва да притежават образователна степен, 

специалност, професионална квалификация или правоспособност за 

позицията, за която кандидатстват. 

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, 

кандидатите могат да получат в: 

� сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 

5, стая 506 и стая 508, 

� документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община 

Разград: www.razgrad.bg,  рубрика „Програми и проекти“. 

 

2. Начин на провеждане на подбора: 

� Първи етап: Допустимост по документи. 

� Втори етап: Провеждане на интервю. 

 

3. Място и срок за подаване на документите: 

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощено лице в 

срок от 1 /един/ месец, считано от следващия ден след публикуване на обявата за 

конкурса в сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, 

ет.5, стая 508 и стая 506, 
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Всички  съобщения във връзка с подбора ще се обявяват на информационното 

табло в административната сграда на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. 

„Бели Лом” № 37А и ще се публикуват на официалната интернет страница с адрес: 

www.razgrad.bg в рубриката „Програми и проекти”, Проект № BG05M9OP001-2.004-

0061-С01 „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред 

децата в община Разград“ по процедура за безвъзмездно предоставяне BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

 

За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Кольо Колев - ръководител 

проект и 084 618-135,Маринка Николова – технически сътрудник по проекта. 

 

 

 

 

 

КОЛЬО КОЛЕВ 

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ 

  

 


