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Изх.№ РД-04-487/04.09.2020 г. 

 

ДО  

ГОСПОЖА МИЛЕНА ЧОЛАКОВА 

НАЧАЛНИК НА РУО-СЛИВЕН 

 

Относно: обявяване на свободни работни места  

 

 

УВАЖАЕМA  ГОСПОЖО  ЧОЛАКОВА, 

 

      На основание чл.31, ал.1, т.14 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и изпълнение на 

дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Ви уведомявам, 

че към момента в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Камен, общ. Сливен има свободно работно  

място, както следва: 

За длъжността:  Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2020/2021 година 

по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; 

Изисквания към кандидатите: 

1. Образование: средно/висше образование 

2. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и 

съпричастност към проблемите им. 

3. Необходими лични качества: 

 Познаване на законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата 

на предучилищното и училищното образование 

 Способност да планира, организира и контролира собствената си работа; 

4. Професионален опит: не се изисква 

5. Допълнителна квалификация: компютърна грамотност 

 

Начин на извършване на подбора: 
Подборът ще бъде извършен на два етапа: 

1. по документи 

2. събеседване с избраните по документи кандиати 

 

Необходими документи за кандидатстване 

1. Заявление за назначаване до директора на училището (саморъчно написано); 

2. Актуална автобиография (CV) с актуален телефонен номер за връзка; 

3. Копие на документ удостоверяващ завършено образование (оригинал за справка); 

4. Документ за самоличност ( за справка ); 
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Необходими документи при сключване на трудов договор 

5. Свидетелство за съдимост; 

6. Медицинско свидетелство. 

Продължителност на заетостта: 12 месеца 

 

      Документи се подават лично или по пощата на адрес: Камен, ул. „Панайот Илиев“ № 3 или 

на електронен адрес: ou_kamen@abv.bg като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване 

за позиция: „Образователен медиатор“ 

Срок за подаване на документи: от 08.09.2020 г. до 10.09.2020 г. вкл. от 09:00 до 15:00 часа 
всеки работен ден в сградата на училището в кабинета на ЗАС (основна сграда на втори етаж). 

Телефон за контакт: 045 399009.  

 

 

 

 

 

С уважение,  

 

СИЛВИЯ  ЗАБУНОВА  
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Камен общ. Сливен 
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