
ДЕТСКА ГРАДИНА  №48 „РАН БОСИЛЕК” 

с. ТОПОЛИ – 9140, ВАРНА, 

тел.: 052/742042, 0879563046;  e-mail: dg48@abv.bg 

 

         О Б Я В А 
 

Във връзка с осъществяване на дейности по Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 

ДГ №48 „РАН БОСИЛЕК“ ОБЯВЯВА 

 
Едно свободно работно място за длъжността „Помощник-възпитател“ – пълен 

щат. Област на дейност: Образователна институция – Предучилищно образование 

 

1. Изисквания за заемане на длъжността: 

1.1. Образование – средно; 

1.2. Допълнителни изисквания – да има позитивна нагласа за работа с 

деца; да познава характеристиката на предучилищната възраст; да има 

компетентности и/или опит в дейности, свързани с работа с деца със 

специални образователни потребности; да познава нормативната уредба в 

областта на образованието, закрила на детето и др.; да притежава умения 

за работа в екип, организаторски и комуникативни умения. 

2. Необходими документи за кандидатстване: 

2.1. Заявление за кандидатстване /свободен текст/ - на бланка на проекта; 

2.2. Диплом за образование, допълнителни надграждащи квалификации и 

др. /оригинал и копие/; 

2.3. Автобиография – европейски формат; 

2.4. Представяне на лична карта за легитимиране на лицето. 

3. Място за подаване на документи за кандидатстване: 

Кандидатите подават пакет с документи лично в канцеларията на ДГ №48 

„Ран Босилек“ – с. Тополи, ул. „Александър Димитров“ 58 

4. Срок за подаване на документите: от 26.08.2022г. до 02.09.2022 г. 

включително от 8:00 до 16:30 ч. 

5. За справки: тел. 052/742042, 0879563046 – директор или ЗАС. 

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията 

на място предварително или при подаване на документите. 

 

       6. Процедура за избор на кандидат: 

- Етап 1: Подбор по документи 

- Етап 2: Събеседване с допуснатите кандидати 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат 

уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. 

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 

1, т. 1 от КТ  във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя. 

 

Срок на изпълнение на дейностите по проекта: 16.11.2022 г. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №48 
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с.Тополи 


