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З А П О В Е Д 

№ РД-10-1565/12.09.2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал. 1от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 14 от Наредба № 15 от 22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с чл. 5 от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда при спазване на Вътрешните правила за осигуряване на човешките ресурси в ОУ „Димитър 

Талев” 

 

                                                           НАРЕЖДАМ:  

 

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал на длъжност:  

Чистач/хигиенист – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.  

Договора е със срок на изпитване. 

Мястото е свободно от 12.09.2022 г. 

Определям следните срокове: 

13.09.2022 г. – обявяване на свободното работно място 

13.09.2022 г. – 15.09.2022 г.  приемане на документи 

16.09.2022 г. – 19.09.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, 

изготвен от председателя на комисията по подбора 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Зам.-директорът АСД, Запрянка Жиговечка,  

1. Да обяви свободните места в бюрата по труда и в регионалното управление на 

образованието в 3-дневен срок от овакантяването им.  

2. Да публикува  информация за обявените работни места в сайта на ОУ “Димитър 

Талев“ в секция „ Свободни работни места“. 

В обявата се описват коректно данните за обявената длъжност: наименование на 

длъжността, изискван стаж, образование, вид на договора, срок на обявата, необходими 

документи, които се изискват по Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са 

необходими за сключване на трудов договор. 

3. Да организира приемането на документи по процедурата и да осъществява контрол 

по изпълнението. 
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4. Длъжностното лице, приемащо документите попълва карта на приетите документи 

като вписва видовете формуляри, представени за регистриране по кандидатстването 

и я прикрепя към набора от документи на кандидата. 

Необходими документи: 

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора. 

 2. Професионална автобиография. 

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше 

образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация 

"учител" или педагогическа правоспособност (копия). 

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - 

трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, 

удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).  

       5. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други 

компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия).  

       6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).    

                  7. Мотивационно писмо, адресирано до директора, с посочени мотиви за заемане на 

длъжността 

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване. 

Приеманите документи се регистрират в нарочен входящ дневник в деловодството на 

училището. Длъжностното лице, приемащо документите информира кандидатите за сроковете, 

определени за провеждане на етапите от процедурата по подбор. 

Документите могат да се изпращат и по електронен път: 

 на електронната поща на училището primary.school@ou-dtalev.info  съгласно Закона за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) всяко съдържание, 

представено в електронна форма – каквото е и имейлът, представлява електронен документ.       

 След изтичане на срока за подаване на документите,  същите се разглеждат от комисия за 

провеждане на подбора в състав: 

1. Запрянка Жиговечка, зам.-директор АСД – председател на комисията 

2. Анна Меретева, член на комисията 

3. Димитринка Тамахкярова, член на комисията 

 

Комисията спазва изискванията и изпълнява задълженията, описани в раздел VII. на 

Вътрешните правила за осигуряване на човешките ресурси в ОУ „Димитър Талев”.  

Контрол по изпълнението на задълженията на комисията възлагам на Запрянка Жиговечка, 

председател на комисията. 

Процедурата за подбор съдържа два етапа: 

 първи - подбор по документи 

 втори - интервю с кандидатите 
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Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап от 

процедурата и график за провеждането му. Същият се публикува в сайта „Свободни работни 

места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на втори етап. 

Комисията представя на директора протокол от провеждането на всеки етап на процедурата 

с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати/ класирани кандидати с мотиви 

за отказ в определените в заповедта срокове. Списъкът с класираните кандидати се публикува в 

сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез изпращане на 

служебната им ел. поща. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДАСД. 

 

 

 ИРИНА ЧОЛАКОВА /п/ 
  Директор на ОУ “Димитър Талев” 

 

 

ЗЖ/ЗДАСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


