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С У  „В е л а  Б л а г о е в а”,  г р.  В е л и к о  Т ъ р н о в о  

ул. „Константин Паница” №1, тел.+359 62 64 29 06, факс +359 62 64 28 61, sou_vb_vt@abv.bg, www.velavt.net 

 

 

 

ОБЯВА 
 

СУ „Вела Благоева” – град Велико Търново обявява  следните свободни работни 

места по чл. 67 (1), т.1 от Кодекса на труда: 

 

  

I. Учител по математика 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление. 

2. Мотивационно писмо.  

3. EUROPASS автобиография. 

4. Копие на диплома за завършено висше образование -  професионална квалификация  

„учител по математика“. 

5. Препоръка от предишен работодател (при възможност). 

 

 

II. Учител по музика 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление. 

2. Мотивационно писмо. 

3. EUROPASS автобиография. 

4. Копие на диплома за завършено висше образование -  професионална квалификация  

„учител по музика”. 

5. Препоръка от предишен работодател (при възможност). 

 

 

III. Учител по физическо възпитание и спорт  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление. 

2. Мотивационно писмо. 

3. EUROPASS автобиография. 

4. Копие на диплома за завършено висше образование -  професионална квалификация  

„учител по физическо възпитание/и спорт”. 

5. Препоръка от предишен работодател (при възможност). 
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IV. Учител в начален етап на основното образование – I-IV  

клас  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление. 

2. Мотивационно писмо. 

3. EUROPASS автобиография. 

4. Копие на диплома за завършено висше образование  -  професионална квалификация  

„начален учител” или „начален учител и начален учител по чужд език“. 

5. Препоръка от предишен работодател (при възможност). 

 

 

V. Психолог 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление. 

2. Мотивационно писмо. 

3. EUROPASS автобиография. 

4. Копие на диплома за завършено висше образование  -  професионална квалификация  

„психолог“.  

5. Препоръка от предишен работодател (при възможност). 

 

 

 

Документи се приемат в канцеларията на училището от 6 до 17 август 2018 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. 

 

Събеседванията с кандидатите, които отговарят на изискванията, ще се проведат по 

график в периода 27 - 31 август 2018 г. За часа на интервютата кандидатите ще бъдат 

уведомени по телефона или електронната поща.  

 

 

 

Директор,   /п/ 

АНГЕЛ ЯНЧЕВ 


