
 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ    „ВАСИЛ АПРИЛОВ”   – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 

email : vasil_aprilov_ou@abv.bg 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 1115 

Русе,  02 август 2022г. 

 

 
 

На основание  чл. 257, ал.1,  чл. 258, ал. 1, 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и 

училищно образование  в изпълнение на чл. 31,ал.1, т. 1, т.2, т. 12 и т. 34 от Наредба № 

15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, длъжностно разписание и ВПРЗ 

 

    Н А Р Е Ж Д А М 

 

1.1 Разкривам    работно място за длъжността „Технически изпълнител, 

библиотекар“ в ОУ „ Васил Априлов“,  считано от 01.09.2022г. 

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за 

заемане на длъжността: 

            - минимална образователна степен –  средно образование 

1.2. Начин на провеждане на  подбора : 

- по документи – 1 етап 

- интервю – 2 етап 

 1.3. Необходими документи за кандидатстване: 

                                   1.3.1. Заявление  

                                   1.3.2. Автобиография 

                                   1.3.3. Копие от документ за придобито  образование. 

                                   1.3.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, 

документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, 

удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански 

договор и др.) 

                                  1.3.5. Декларация за доброволно предоставяне на личните данни. 

1.4. Срок и място за подаване на документи: 

От 08.08.2022г. до 19.08.2022 г. вкл. 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 

сградата на  ОУ „ Васил Априлов“ –Русе, в канцеларията на училището -  стая  № 210 

всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа или на електронна пощa:  vasil_aprilov_ou@ 

abv.bg 

1.5. Интервю с одобрените по документи кандидати  на 24-25.08.2022г. 

1.5. Вид на трудовия договор – срочен 

1.6.Режим на работно време – 8 часа 

         1. 7. Размер на основната заплата за длъжността, определени във ВПРЗ. 

 



Заповедта да бъде публикувана в сайта на училището от Денислав Джурова – 

ръководител ИКТ. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

 

 

X
Гергана Григорова

Директор

 
 

   ГЕРГАНА ГРИГОРОВА 

Директор на ОУ „ Васил Априлов“ 
 


