
ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 
 

 

О Б Я В А  
ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО  

за длъжността: “ШОФЬОР”, при Община Гурково 
 

I. Информация за длъжността – управлява и поддържа училищен автомобил, 

превозва ученици по различни маршрути; управлява товарен автомобил, превозва от 

и до определени назначения товари; извършва техническа поддръжка на автомобила. 

 

II. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

1.  Завършено средно образование; 

2.  Професионален опит – най-малко 2 /две/ години като водач на автобус; 

3.  Възраст – не по-малко от 25 години; 

 

III. Необходими документи: 

1. Заявление за участие, адресирано до Кмета на община Гурково; 

2. Автобиография; 

3. Копие от документи за придобито образование и професионална 

квалификация; 

4. Kопие от свидетелство за управление на моторно превозно средство, 

категория: С и D; 

5. Копие от трудова книжка, удостоверяваща продължителността на 

професионалния опит като водач на автобус; 

6. Медицинско свидетелство; 

7. Валидно удостоверение за психологическа пригодност; 

8. Курс за професионална компетентност; 

9. Дигитална карта за тахограф. 

 
IV.  Основно месечно възнаграждение за длъжността 640.00 лв. 
V.  Срок за подаване на документите: до 31.08.2018 г.  

VI.   Етапи: първи етап „Подбор по документи” и втори етап „Събеседване с 

допуснатите кандидати”. След подбора по документи допуснатите до събеседване 

кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на 

провеждането му. 

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание  чл.67,ал.1, 

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

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за 

длъжността при подаване на документите. 

VII. Място за подаване на документите: стая № 10 (деловодството) на 

Общинска администрация – гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг” № 3, работно време - 

08.00 ч. до 17.00 ч., тел. за информация – 04331/22-60  
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