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ДО 

Г-Н ГЕОРГИ ДАУТЕВ 

НАЧАЛНИК НА РИО 

ГРАД БУРГАС 

 

КОПИЕ: БЮРО ПО ТРУДА 

ГРАД БУРГАС 

 

ОБЯВА 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП 

 
 Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас 

обявява свободно щатно работно място за помощник – директор по учебната дейност 

по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, считано от 02.09.2014 

година. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
1. Висше педагогическо образование по специалността – Математика, 

информатика и мениджмънт. 

2. Да отговаря на изискванията на чл. 40 ал. 4 от ЗНП: „Длъжностите 

директор, помощник - директор, учител (възпитател) могат да се заемат 

само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила 

присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват 

професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които 

застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с 

наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с 

министъра на здравеопазването.” 

3. Професионален опит – минимум 3 години трудов стаж като учител по 

математика и информатика. 
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление до директора на училището. 

2. Автобиография по стандарт на ЕС. 

3. Копие от личната карта. 

4. Копие от дипломата за завършено висше образование. 

5. Копие на трудова /служебна/ и/или осигурителна книжка или друг документ, 

удостоверяващ трудов, служебен или осигурителен стаж; 

6. Свидетелство за съдимост (при прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 

/три/ месеца); 

7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (при прекъсване на 

трудовия стаж за повече от 3 /три/ месеца); 

8. Документ от психодиспансер (при прекъсване на трудовия стаж за повече от 

3 /три/ месеца). 

9. Други документи по преценка на кандидата: удостоверение за присъдена 

ПКС, препоръки, сертификати, грамоти и др.    

 

 Кандидатите за заемане на длъжността представят оригиналите на документите 

в канцеларията на гимназията за сверяване с копията. 

Документи се приемат в канцеларията на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град 

Бургас от 19.08.2014 г. до 29.08.2014, всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа.   

 Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. 

Събеседването с кандидатите за обявената длъжност ще бъде проведено на 

02.09.2014 г., като началото на първото интервю е насрочено за 11.00 часа в 

Дирекцията на гимназията.  

 

 

 

 

КРАСИМИР СТОЯНОВ 

Директор на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” 

гр. Бургас     
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