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Изх.№ 511-4/25.08.2020г.
ДО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ 
Гр. Велико Търново
до
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Гр. Велико Търново 
ДО
ДИРЕКЦИЯ „ОМДС“
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО и чл.31 ал.1 т.14 от Наредба 15/22.07.2019г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти обявявам свободно работно място в СУ“Владимир 
Комаров“ гр. Велико Търново, за:

Лектор по Лабораторна практика/Електрически измервания/-72 часа; учебна 
практика/Електротехника и градивни елеменги/-90часа и производствена 
практика -  64 часа за учебната 2020/2021г -  по чл.114 от КТ.

Изисквания:
• Виеше образование по специалността -  Инженер по електроника;
• Професионална квалификация -  учител.

Необходими документи:
• Заявление до директора;
• Професионална автобиография/CV/;
• Документи за придобити образование, специалност, квалификация, 

правоспособност;
• Свидетелство за съдимост /при назначаване/;
• Медицинско свидетелство съгл. Чл.215 ал. 1 т.З от ЗПУО -  при назначаване.

Срок за подаване на документите: от 09:00 часа на 01.09.2020г. до 16:00 часа на 
04.09.2020г.

Събеседване с избр ленти кандидати: 10:00 часа на 10.09.2020г.

О Б Я В А

ЯНАКИ ЛАЗАРОВ
С уважение,
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Изх.№ 511-3/25.08.2020г.
ДО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ 
Гр. Велико Търново 
ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Гр. Велико Търново 
ДО
ДИРЕКЦИЯ „ОМДС“
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А

На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО и чл.31 ал.1 т.14 от Наредба 15/22.07.2019г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти обявявам свободно работно място в СУ“Владимир 
Комаров“ гр. Велико Търново, за:

Лектор по Химия и опазване па околната среда -  по чл.114 от КТ, с обща заетост за 
учебната 2020/2021г. от 216 часа.

Изисквания:
• Виеше образование по специалността;
• Професионална квалификация -  учител.

Необходими документи:
• Заявление до директора;
• Професионална автобиография/CV/;
• Документи за придобити образование, специалност, квалификация, 

правоспособност;
• Свидетелство за съдимост /при назначаване/;
• Медицинско свидетелство съгл. Чл.215 ал. 1 т.З от ЗПУО -  при назначаване.

Срок за подаване на документите: от 09:00 часа на 01.09.2020г. до 16:00 часа на 
04.09.2020Г.

Събеседване с избраните по документи кандидати: 10:00 часа на 10.09.2020г.

С уважение,
ЯНАКИ ЛАЗАРОВ 7 
ДИРЕКТОР на СУ“ВЦддимРф Кршров' 
гр.Велико Търново

Директор Дирекция "Образование
младежки дейности и спорт"
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Изх,№ 511-2/25.08.2020г.
до
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ 
Гр. Велико Търново 
ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Гр. Велико Търново 
ДО
ДИРЕКЦИЯ „ОМДС“
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А

На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО и чл.31 ал.1 т.14 от Наредба 15/22.07.2019г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти обявявам свободно работно място в СУ“Владимир 
Комаров“ гр. Велико Търново, за:

Лектор по Биология и здравно образование -  по чл.114 от КТ, с обща заетост за 
учебната 2020/2021г. от 285 часа.

Изисквания:
• Виеше образование по специалността;
• Професионална квалификация -  учител.

Необходими документи:
• Заявление до директора;
• Професионална автобиография/CV/;
• Документи за придобити образование, специалност, квалификация, 

правоспособност;
• Свидетелство за съдимост /при назначаване/;
• Медицинско свидетелство съгл. Чл.215 ал. 1 т.З от ЗПУО -  при назначаване.

Срок за подаване на документите: от 09:00 часа на 01.09.2020г. до 16:00 часа на 
04.09.2020г.

Събеседване с избраните

С уважение,

1кументи кандидати: 10:00 часа на 10.09.2020г.
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Изх.№ 511-1/25.08.2020г.
ДО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ 
Гр. Велико Търново 
ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
Гр. Велико Търново 
ДО
ДИРЕКЦИЯ „ОМДС“
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А

На основание чл.258 ал.1 от ЗПУО и чл.31 ал.1 т.14 от Наредба 15/22.07.2019г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти обявявам свободно работно място в СУ“Владимир 
Комаров“ гр. Велико Търново, за:

Лектор по музика -  по чл.114 от КТ, с обща заетост за учебната 2020/2021г. от 244 
часа.

Изисквания:
• Виеше образование по специалността;
• Професионална квалификация -  учител.

Необходими документи:
• Заявление до директора;
• Професионална автобиография/CV/;
• Документи за придобити образование, специалност, квалификация, 

правоспособност;
• Свидетелство за съдимост /при назначаване/;
• Медицинско свидетелство съгл. Чл.215 ал. 1 т.З от ЗПУО -  при назначаване.

Срок за подаване на документите: от 09:00 часа на 01.09.2020г. до 16:00 часа на 
04.09.2020г.

Събеседване с избраните документи

С уважение, //
ЯНАКИ JIA3Ai*; 
ДИРЕКТОР на 
гр. Велико Търново'

ДКомаров“

кандидати: 10:00 часа на 10.09.2020г.

Директор Дирекция "Образоранне 
младежки дейности и спор;“
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