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Изх. №1237/11.08.2015 г. 

ОБЯВА 
 

СОУ „Вела Благоева” обявява следните свободни работни места 

 

    

Възпитател в начален етап - три работни места (една от позициите е за заместване на 

отсъстващ възпитател). 

Възпитател в прогимназиален етап – едно работно място. 

Учител по английски език - едно работно място. 

Учител по история и цивилизация – едно работно място. 

Чистач/хигиенист – едно работно място. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ: 

 

I. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ (УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ). 

1. Заявление  - по образец. 

2. Документ за самоличност  (копие). 

3. EUROPASS автобиография. 

4. Диплома за завършено висше образование (копие): 

 

- ЗА ВЪЗПИТАТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП - 

„Бакалавър” или „магистър” по: 

- специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена 
професионална квалификация „педагог и/или „начален учител, „детски и начален 

учител”,  „начален учител с чужд език; 

- специалност от професионално направление „педагогика”  и допълнителна 
професионална квалификация „начален учител и/или „начален учител по ранно 

чуждоезиково обучение”; 

- специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация 

„учител” и допълнителна професионална квалификация „начален учител”  и/или 

„начален учител по ранно чуждоезиково обучение”. 

Предимство: 

- копие на документ за владеене на друг от официалните езици на Европейския 

съюз; 
- копие на документ за компютърна грамотност; 

 

- ЗА ВЪЗПИТАТЕЛ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 
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„Бакалавър” или „магистър” с:  

- присъдена професионална квалификация "учител", "педагог" или "социален 

педагог"; 

- допълнителна професионална квалификация "учител", "педагог" или "социален 

педагог". 

Предимство: 

- професионално-квалификационна степен или по-висока степен на висше 

образование; 

- препоръка от предишен работодател; 

- копие на документ за владеене на друг от официалните езици на Европейския 

съюз; 
- копие на документ за компютърна грамотност; 

 

- ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 

"магистър","бакалавър" или "специалист" по: 

- специалност от професионално направление, съответстваща на учебния предмет 

„АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ с присъдена професионална квалификация "учител"; 

- специалност от друго професионално направление и допълнителна 

професионална квалификация "учител" по английски език; 

- филолог с присъдена професионална квалификация "учител", притежаващ 

документ за ниво на владеене на езика на равнище Б2 от Общата европейска рамка 

за езиците, издаден след успешно положен изпит към културен институт или служба 

към посолството на съответната страна, или от българска институция, 

упълномощена от чуждестранни културни институти да провежда международно 

признати изпити по езика, или легализиран документ от чуждестранно висше 

училище; 

Предимство: 

- копие на документ за владеене на друг от официалните езици на Европейския 

съюз; 
- копие на документ за компютърна грамотност; 

 

- ЗА УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 

"магистър" или"бакалавър" по: 

- специалност от професионално направление, съответстваща на учебния предмет 

„ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ“ с присъдена професионална квалификация 

"учител"; 

- специалност от друго професионално направление и допълнителна 

професионална квалификация "учител" по история и цивилизация; 

Предимство: 

- копие на документ за владеене на друг от официалните езици на Европейския 

съюз; 
- копие на документ за компютърна грамотност; 

- професионален опит на длъжност учител или възпитател; 

- препоръка от предишен работодател. 

 

5. Карта за предварителен медицински преглед (копие). 
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6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие). 

7. Бележка, че кандидатът не се води на учет за психично  заболяване (копие).                                                             

 

Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 12 до 20 

август 2015 год. включително, от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч. 

 

Телефон за справка: 062/64-29-06 – канцелария. 

 

Кандидатите, които са одобрени за събеседване, ще бъдат уведомени както следва: 

- за възпитател в прогимназиален етап - до 21 август 2015 г.; 
- за възпитател в начален етап – до 26 август 2015 г.; 
- за учител по английски език – до 27 август 2015 г.; 
- за учител по история и цивилизация – до 28 август 2015 г. 

 

Събеседването с одобрените по документи кандидати ще се проведе по график на 

следните дати: 

- за възпитател в прогимназиален етап - на 24 август 2015 г.; 
- за възпитател в начален етап – на 27 август 2015 г.; 
- за учител по английски език – на 28 август 2015 г.; 
- за учител по история и цивилизация – на 31 август 2015 г. 

 

II. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ 

 

1. Заявление до директора в свободна форма. 

2. Автобиография. 

3. Документ за самоличност (копие). 

4. Документ за придобито образование (копие). 

5. Карта за предварителен медицински преглед – (копие). 

6. Свидетелство за съдимост в срок на валидност – (копие). 

7. Бележка, че кандидатът не се води на учет за психично  заболяване – (копие).    

 

Предимство: 

- професионален опит на длъжност чистач/хигиенист; 

- препоръка от предишен работодател. 

          

Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 12 до 20 

август 2015 год. включително, от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч. 

 

Телефон за справка: 062/64-29-06 – канцелария. 

 

Кандидатите за длъжността чистач/хигиенист, които са одобрени за събеседване, ще 

бъдат уведомени до 27 август 2015 г. Събеседването с одобрените по документи 

кандидатите ще се проведе по график на 02 септември 2015 г. 
 

 

 

 

ДИРЕКТОР, 

АНГЕЛ ЯНЧЕВ 

10.08.2015 Г. 


