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

5000 гр. Велико Търново, ул. “М. Кефалов” №2 
Директор: 062 629694; Канцелария: 062 621769 
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Изх. № РД 21-109/07.02.2022 г.

ДО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

КОПИЕ ДО
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О Б Я В А

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т.14 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

обявявам свободно място за длъжността „учител по английски език, общообразователен предмет в 

гимназиален етап“ -  1 /една/ щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т.З във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността:

Виеше образование, ОКС магистър; специалност и професионална квалификация -  съгласно т. 
5.8 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Необходими документи:

1. Заявление до директора за кандидатстване;
2. Автобиография (CV -  европейски формат);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от документ за завършено виеше образование и оригинал за сверяване;
5. Копие на документ за придобита професионална квалификация и оригинал за сверяване;
6. Копие или препис-извлечение на трудова книжка;

Необходими документи при назначаване:

1. Медицинско свидетелство по чл. 215, ал. 1, т.З от ЗПУО;
2. Свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документи:

От 07.02.2022 г. до 10.02.2022 г. включително, от 09.00 до 15.00 часа в канцеларията на ПХГ 

„Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, ул. „М. Кефалов” № 2.

За контакти 062/629694 и 062/621769, e-mail: hg_vtrn@yahoo.com.

Директор:

, Digitally signed by
P a V l i n  A n g e l O V  pavlln AngelovVltanov
V l t a n O V  Date: 2022.02.07
v i l d l i u v  11:52:45 +02 Off

Директор Дирекция "Образование 
младежки дейност» и спл?.-ь

/Павлин Витанов/

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

