
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. СМЯДОВО 

9820 гр. Смядово, общ. Смядово, ул.”Черноризец Храбър” №16 

тел. 05351/20-90, e-mail: sou_smiadovo@abv.bg 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Изх. № 147/04.01.2023 г. 

 
ДО НАЧАЛНИКА 

НА РУО - ШУМЕН 

 

КОПИЕ: 

ДО БЮРО ПО ТРУДА 

ГР. СМЯДОВО 

 

О Б Я В А 
 

       На основание чл. 216 ал. 1 от ЗПУО и 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, обявявам следното свободно работно място: 

 

1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап 

на основното образование /VI клас/– назначаване по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ. 

 

     Изисквания към кандидатите:  

1. Кандидатите да притежават висше образование по специалността, съгласно 

нормативните разпоредби на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

2. Кандидатите не следва да страдат от заболяване и/или отклонение по смисъла на чл. 2, 

т. 1-9 от Наредба № 4/24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които 

застрашават  живота и здравето на децата и учениците. 

     Необходими документи: 

1. Заявление до директора на училището. 

2. Документи за придобито образование, специалност, квалификация (оригинал и копие). 

3. Професионална автобиография. 

4. Документи /копие на документи/, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит. 

5. Медицински документ за липсата на заболяване по чл. 2 т. 1-9 от Наредба № 

4/24.10.2016 г. - представя се при назначаване. 

6. Медицинско свидетелство – при първоначално започване или при прекъсване на работа 

за повече от 3 месеца – представя се при назначаване. 

7. Свидетелство за съдимост – при първоначално започване или при прекъсване на работа 

за повече от 6 месеца – представя се при назначаване. 

 

     Срок за подаване на документите – до 10.01.2023 г. включително. 

 

     Място на подаване на документите – в канцеларията на училището, от 8.00 ч. до 12.00 

ч.  и от 13.00 ч. до 16.00 ч. 

      Информация: тел. 05351/29-24, 0878134692. 
 

 

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“  

гр. Смядово 
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