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културното наследство в община Рила” финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМ на ЕИП 
 

О Б Я В А  

За набиране на служители за изпълнение на дейности в рамките на проект № 

BGCULTURE-1.001-0021 „Подобрени условия за достъп и представяне на 

културното наследство в община Рила“ 

 

 Уважаеми Дами и Господа,  

Община Рила, в качеството си на бенефициент по проект № BGCULTURE-1.001-0021 

„Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила“ 

по Резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство", Подрезултат 1.1 

"Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани 

места", Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г.,  

обявява конкурс за заемане на свободни позиции 

за изпълнение на проектна Дейност №5 – „Осигуряване на устойчива заетост“. Дейността 

е свързана с постигне подобрено управление, представяне на културното наследство и 

привличане на нови публики в Музей „Алекси Рилец“ – гр. Рила. 

 

Свободни позиции: 

1. Длъжност: „Ръководител лаборатория за консервация и реставрация“ 

Код по НКПД: 1349 7014 

Трудово правоотношение: 12 месеца, 8-часов работен ден 

Основни задължения: Изпълнява отговорните дейности по реставриране и 

съхраняване на културно-историческите артефакти. Отговаря за обособената по 

проекта лаборатория. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Висше образование 

степен Магистър/бакалавър в сферата на археологията, културата, изкуството или 

друга релевантна специалност. Доказан опит, съответстващ на сферата на дейност 

по обявената длъжност. 
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2. Длъжност: "Маркетинг мениджър" 

Код по НКПД: 1221 6004 

Трудово правоотношение: 12 месеца, 8-часов работен ден 

Основни задължения: Популяризира основните дейности на Музея чрез 

осъществяване на дейности по реклама и връзки с обществеността. Отговоря за 

културния обмен с институции в страната и в чужбина. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Висше образование 

степен Бакалавър в сферата на маркетинга, икономиката, мениджмънта или друга 

релевантна специалност. Доказан опит, съответстващ на сферата на дейност по 

обявената длъжност. 

 

3. Длъжност: "Музеен педагог" 

Код по НКПД: 2621 6011 

Трудово правоотношение: 12 месеца, 8-часов работен ден 

Основни задължения: Придружава посетители при посещение в музея. 

Провежда образователни мероприятия за деца и ученици. Участва активно в 

заниманията в изградените по проекта кът и работилница за деца. Чрез своите 

компетентности обогатява знанията на деца и ученици и мотивира стремежа им 

към опознаване на културното наследство. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Висше образование 

степен Бакалавър по педагогика, култура, изкуство или друга релевантна 

специалност. Доказан опит, съответстващ на сферата на дейност по обявената 

длъжност. 

 

4. Длъжност: "Експерт, системен софтуер за бази данни" 

Код по НКПД: 2521 6003 

Трудово правоотношение: 12 месеца, 8-часов работен ден 

Основни задължения: Прилагане на систематичност при съхраняването на 

експонати и артефакти в музея. Осигурява процеса по иновативното представяне 

на новата постоянна експозиция чрез предвидените дигитални технологии. 
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Минимални изисквания за заемане на длъжността: Висше образование 

степен Бакалавър в сферата на компютърните и информационни технологии или 

друга релевантна специалност. Доказан опит, съответстващ на сферата на дейност 

по обявената длъжност. 

 

Кандидатите следва да подадат заявление в свободен текст, автобиография и 

придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията и очакванията по 

отделните длъжности въз основа на опит и/или квалификация/образование (копия на 

дипломи и сертификати, удостоверяващи степен на образование, квалификация, 

придобити умения и пр.).  

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване тип интервю 

като втори етап от подбора. 

 

Прогнозна дата за стартиране на заетостта: 01.04.2023 г. 

 

Документите за конкурса могат да бъдат подадени на адрес гр. Рила, пл. „Възраждане“ 

№1 „Деловодство“. 

Допълнителна информация може да бъде получена на електронен адрес 

lazarchavkov@gmail.com или на телефон 0887564735. 

 

Краен срок за кандидатстване по документи: 10.03.2023 г. 

mailto:lazarchavkov@gmail.com

