
ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ 
“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

5000 гр. Велико Търново, ул. “М. Кефалов” №2 
Директор: 062 629694; Канцелария: 062 621769 

ПК 291, e-mail: hg_vtrn@yahoo.com, http://www.hg-vt.com 
Изх. № РД 21 -156/21.08.2020 г.

ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

КОПИЕ ДО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВА

Свободно място за длъжността „Счетоводител“ -  1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т.1 във връзка 

с чл. 70, ал. 1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Виеше икономическо образование -  магистър;

2. Препоръчителен счетоводителски стаж -  5 години;

3. Компютърна грамотност, работа с продукти на Майкрософт и счетоводни програми;

4. Комуникативност, коректност, отговорност, работа в екип

Необходими документи:

1. Заявление до директора за кандидатстване;
2. Автобиография (CV -  европейски формат);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на диплом за завършено виеше образование;
5. Копие на документи за професионална квалификация;
6. Копие или препис-извлечение на трудова книжка;
7. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер -  при назначаване;
8. Свидетелство за съдимост -  при назначаване.

Документи се приемат в канцеларията на гимназията, гр. В. Търново ул. „М. Кефалов” № 2, от 

24.08.2020 г. до 26.08.2020 г. включително, от 09.00 часа до 14.00 часа, телефон за справки: 062/629694.

чшзия

С подбраните по документи кандила; 

график.

Павлин Витанов ^

Директор на Профшшрах'1 

„ Св. св. Кирил и Методий “ 
гр. Велико Търново

проведе събеседване на 27.08.2020 г. по предварителен

Директор Дирекция "Образование 
младежки дейности и спорт"

mailto:hg_vtrn@yahoo.com
http://www.hg-vt.com


j ОБШИНА B,XbPhOBO
ОСНСШНС/УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

гр.Велико Т^р^йо, ул. Мармарлийска № 13 тел.: 062/539 410, e-mail: patr.evt_vt@abv.bg
I Р -  ги е Г; JA Ц И О Н Е Н И И Д Е КС И ДАТА

О Б Я В А IiV !1с. ъЯ~
о у ^ с в .  ПД^ГРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

вява свободно работно място за:
иален етап, на щатно място по „Природни

7,'йл.1, т.1 от КТ , във връзка с чл.70 от КТ

формира с 386 часа по „Човекът и природата“ V и VI клас и 
:са по „Технологии и предприемачество“ V и VI клас.

И зискваМ я за заемане на длъжността:
Виеше образование по специалност съгласно т.5.4 от Приложение № 1 към чл.10 от 
Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и професионална 
квалификация -  учител;

• Добро познаване на законодателството в сферата на основното образование;
• Умение за работа в екип;
• Компютърни умения /Microsoft Office, Internet/;
• Съгласно чл.215 от ЗПУО -  съответната длъжност може да заеме лице, което:
>  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията;
>  не е лишено от право да упражнява професията;
>  не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

учениците, определени в чл.2 на Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на 
Министерството на здравеопазването за определяне заболяванията и отклоненията, 
които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:
• Заявление до директора на училището;
• Мотивационно писмо;
• Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност 

-  копие;
• Трудова книжка -  копие;
• Професионална автобиография /CV/ - европейски формат
Документите ще се приемат от 20.08.2020 г. до 24.08.2020 г. включително, всеки 

работен ден от 08:00 до 16:00 часа, в канцеларията на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. 
Велико Търново /втори етаж/.

Съгласно разпоредбата на чл.215, ал.1, т.1 и т.З от Закона за предучилищното и 
училищното образование, при назначаване на работа, кандидатът следва да представи 
свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

ИВАНИЧКА ПЕТКОВА
/ Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

гр. Велико Търново

Директор Дирекция "Образование 
младежки дейности и спорт"

mailto:patr.evt_vt@abv.bg


ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ 
“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

5000 гр. Велико Търново, ул. “М. Кефалов” №2 
Директор: 062 629694; Канцелария: 062-621769 

ПК 291, e-mail: hg_vtrn@yahoo.com, http://www.hg-vt.com 
Изх. № РД 21-155/20.08.2020 г.

ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

КОПИЕ ДО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЯВА

Свободно място за длъжността „Заместник директор по учебната дейност“ -  1 щатна бройка по 

чл. 67, ал. I, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Виеше образование. ОКС бакалавър/магистър; професионална квалификация „учител“;

2. Компетентности, съгласно Приложение № 4 към чл. 42, ал. 2, т. 3 от Наредба №15 от 22.07. 
2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти;

3. Административен опит в сферата на образованието -  над 5 години;

4. Комуникативност, коректност, отговорност, работа в екип 

Необходими документи:

1. Заявление до директора за кандидатстване;
2. Автобиография (CV -  европейски формат);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на диплом за завършено виеше образование;
5. Копие на документи за професионална квалификация;
6. Копие или препис-извлечение на трудова книжка;
7. Медицинско свидетелство със заверка от психодиспансер -  при назначаване;
8. Свидетелство за съдимост -  при назначаване.

Документи се приемат в канцеларията на гимназията, гр. В. Търново ул. „М. Кефалов” № 2, от

21.08.2020 г. до 25.08.2020 г. включително /в работни дни/, от 09.00 часа до 14.00 часа, телефон за

назия

справки 062/621769. С подбраните 

по предварителен график

Павлин Витан

Директор нПlfporpunupaxa 
„ Св. св. Кирил и Методий “ 
гр. Велико Търново

;андидати ще се проведе събеседване на 26.08.2020 г.

Директор Дирекция “Образование Гл 
младежки дейности и спорт“

mailto:hg_vtrn@yahoo.com
http://www.hg-vt.com

