
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА“ 

на основание чл. 90 ал. 2, във връзка с чл. 91 от КТ 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за следните длъжности: 

в „Синфониета „София“: Концертмайстор – до завръщането на 

титуляра;Солист - оркестрант – виола; Оркестрант - виола, Оркестрант – 

виолончело; Оркестрант -  обой/владеенето на английски рог е 

предимство/; Оркестрант - флейта; Оркестрант – валдхорна, 2 бройки; 

в Джаз формация „София“: Оркестрант – ударни инструменти; 

Оркестрант – флейта/саксофон. 

Статут на ОКИ  „Надежда“ : Общински културен институт 

Адрес:  София 1220, бул. „Ломско шосе“ № 2 

Минимални и специфични изисквания за длъжността: 

Образование – музикално: средно, висше -  минимална степен „ бакалавър“ 

Начин на провеждане на конкурса: 

На два етапа: по документи и прослушване 

Репертоар за конкурса: 

- Част от концерт или пиеса по избор; 

- Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса; 

- Свирене от пръв поглед; 

- Събеседване с кандидатите. 

Вид правоотношение : трудово 

Необходими документи за кандидатстване: 

Заявление за участие в конкурса; 

Автобиография 

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен 

и допълнителни квалификации; 

Копия от документите, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит - трудова книжка; 



Програма, с която кандидатът се явява на конкурса. 

Краен срок за подаване на документите:  до 17,00 ч. на 19 юни  /петък/ 

2015 г. 

Място за подаване на документите:  подават се лично  в 

ОКИ  „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ № 2, ет. 2, стая 11 – деловодство, 

където кандидатите имат възможност да се запознаят с характеристиката 

на конкурсната длъжност. 

Дати на провеждане на конкурса: 01,02 и 03 юли 2015г. по график от 

10.00ч. до 17.00ч. 

За информаця: тел. 029362585, 029386120, 029386140 

e-mail: oki_nadejda@abv.bg  и www.oki-nadejda.com  

=================================================================== 

ОКИ "Надежда" 

Крайни резултати от конкурса за оркестранти 

в „Симфониета „София“ 

01.07.2015  

      № по ред                    Име на кандидата                                                   Резултат 

            1.            Ана-Мария Крайчева       - флейта                            34,38 

            2.            Дамяна Димитрова           - флейта                            33,50 

            3.            Аманда Николова             - флейта                            77,90 

            4.            Ива Магунска                    - флейта                           26,10 

            5.            Цветай Нго                        - обой                               80,00 

            6.            Виктория Христова          - валдхорна                      60,45 

            7.            Ангелина Ганева               - концертмайстор            52,55 

===================================================================

============== 

ОКИ "Надежда" 

Крайни резултати от конкурса за оркестранти 

в „Симфониета „София“ и Джаз формация „София“ 

13.07.2015 г. 

 

      № по ред                    Име на кандидата                                                   Резултат 

1 Таня Георгиева-Спасова                        - виола                                    70,00 

2 Владислав Ножаров                               - виола                                    70,00 

3 Георги Петров – солист-оркестрант     - виола                                    80,00 

4 Георги Петров                                         - виола                                    80,00 

5 Христо Иванов                                        - виолончело                          90,00 

6 Димитър Бакърджиев                             – саксофон / флейт                80,00 

7 Иван Андреев                                          – ударни инструменти          80,00 

http://www.oki-nadejda.com/?page_id=22


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "НАДЕЖДА" 


