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Проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната интеграция на деца и младежи от 

маргинализирани групи в община Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“  - „Уча 

се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

О Б Я В А  

ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

Във връзка с изпълнението на проект: Проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на 

социалната и образователната интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община 

Ситово, чрез подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 - „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“  - „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове  

ОБЯВЯВАМ 

ДВЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА: 

Длъжност: Учител за Курс по спортни дейности – с продължителност от 5 астрономически учебни 

часа 

Длъжност: Учител за Курс по ИКТ – с продължителност от 10 астрономически учебни часа 

Длъжност: Учител за Курс по биология – с продължителност от 10 астрономически учебни часа 

Длъжност: Учител за Курс по шев и кройка - с продължителност от 10 астрономически учебни часа 

Изисквания към кандидатите : 

1. Да са български граждани с постоянно пребиваване в страната. 

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 и да не страдат от заболявания и отклонения, 

които застрашават живота или здравето на децата и учениците. 

3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено. 

4. Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна 

степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС 

№ 125 от 2002 г., и професионална квалификация “учител” или “педагог” съгласно приложението 

към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или 

“възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. 

Необходими документи: 

1. Заявление за назначаване до Директора на Професионална гимназия по селско стопанство, 

с.Ситово 

2. Автобиография. 
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3. Копие от диплома за завършено висше образование, от документ за придобита професионална 

квалификация „учител”/„педагог” или за педагогическа правоспособност съгласно приложението 

към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. съобразно длъжността, за която се кандидатства. 

4. Други документи, доказващи професионален опит (ако кандидатът притежава такива):  

- документ за присъдена професионално-квалификационна степен; 

 - документ, удостоверяващ владеенето чужд език; 

- референции; 

- и други. 

 

Документите за кандидатстване ще се приемат до 13.04.2022г. включително в канцеларията на 

Професионална гимназия по селско стопанство, с. Ситово 

 

 

Директор: Гинка Йорданова 
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