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ДО         Изх.№ 471/09.08.2021 г. 

НАЧАЛНИКА НА РУО 

 ГР. ВАРНА 

КОПИЕ 

ДО БЮРОТО ПО ТРУДА 

ОБЩИНА АКСКАОВО 
 

 

ОБЯВА 

На основание чл.31, ал.1, т.14 от Наредба № 15/22.07.2019 г., във връзка с изпълнение на 

дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОУ 

„Св.Кл.Охридски“ с.Кичево , обявява свободни работни места: 
 

1. Длъжност: РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ 

Брой свободни часове: 1 щат 

Вид на трудов договор - чл. 70 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, считано от 07.09.2021 г. 

Изисквания за заемане на длъжността: образование - висше; образователно - 

квалификационна степен – бакалавър/магистър; Професионално направление от област на 

висшето образование -  педагогика; специалност - специална педагогика;  

-    Допълнителни изисквания: умение за работа в екип. опит за работа с деца; компютърна 

грамотност. 

Необходими документи за кандидатстване: 

 Заявление до Директора на училището; 

 Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка; 

 Копие от документ за професионална квалификация; 

 Професионална автобиография ( CV); 

 Мотивационно писмо; 

 Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата; 

 Документ, удостоверяващ трудов стаж: препис – извлечение от трудова книжка 
или  копие от трудова книжка; 

Необходими документи при сключване на трудов договор: 

 Медицинско свидетелство, 

 Документ, съгласно чл. 215, ал. 1, т. 3 от ЗПУО и чл. 2 от Наредба №4 от 24.10.2016 г. 

за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците; 

 Свидетелство за съдимост. 
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Подаване на документи: 

 Срок за подаване на документи: от 10.08.2021 г. до 23.08.2021 г. 

 Начин на подаване на документи: в  училището от 8,00 до 16,00 часа           или на 

електронна поща на училището oukichevo1@abv.bg; 

Всеки кандидат ще получи входящ номер в отговор на подаденото заявление. 

Провеждане на подбор: 

 Първи етап: разглеждане и проверка на подадените документи от комисия, назначена 
със Заповед на директора /Комисия/ 

 Резултат от подбора по документи ще бъде обявен на 25.08.2021 г. до 16.00 часа; 

Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати от Комисията; 

 Втори етап: събеседване с подбраните кандидати: на 30.08.2021 г. по 

предварителен  график; 

 Резултат от подбора след втори етап: 31.08.2021 г. 

След всеки етап кандидатите ще бъдат уведомявани лично за резултатите по телефон от 

член от комисията. 

 

Телефон за контакт: 052673264 

 

 

Марина Семова  /п/ 

Директор на ОУ „Св.Кл.Охридски“ 

с.Кичево 
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