
училище/детска 

градина/обслужващо звено
работно мято изисквания към кандидатите необходими документи 

срок за 

подаване на 

документи 

телефон за 

справки 
забележка

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

1. Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап – 

Български език и 

литература – 1 щатна 

бройка –  считано от 

15.09.2017 г. 

a) съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от 

свобода с влязла в сила присъда за 

умишлено престъпление 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. издадена от 

Министерството на здравеопазването 

за определяне заболяванията и 

отклоненията, които застрашават 

живота и здравето на децата и 

учениците.

б) образование и квалификация

- съгласно Приложение № 1 към чл.24 

от Наредба № 12 от 1 септември 2016 

г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти

1. Заявление.

2. Лична карта

3. Автобиография

4. Документ за стаж 

/оригинал и копие/.

5. Документ за придобито 

образование, 

специалност, 

квалификация, 

правоспособност 

/оригинал и копие/.

6. Медицинско 

удостоверение /при 

първоначално постъпване 

на работа и след 

преустановяване на 

трудовата дейност по 

трудово правоотношение 

за срок над 3 месеца, при 

назначаване/.

7. Свидетелство за 

съдимост  /при 

назначаване/

до 29.08.2017 г. 0631/ 6-43-84

Подборът на 

кадри ще се 

извърши по 

документи и 

попълване на 

въпросник на 

01.09.2017 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА



училище/детска 

градина/обслужващо звено
работно мято изисквания към кандидатите необходими документи 

срок за 

подаване на 

документи 

телефон за 

справки 
забележка

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

2. Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап – 

Математика – 1 щатна 

бройка –  считано от 

15.09.2017 г. 

a) съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от 

свобода с влязла в сила присъда за 

умишлено престъпление 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. издадена от 

Министерството на здравеопазването 

за определяне заболяванията и 

отклоненията, които застрашават 

живота и здравето на децата и 

учениците.

б) образование и квалификация

- съгласно Приложение № 1 към чл.24 

от Наредба № 12 от 1 септември 2016 

г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти

1. Заявление.

2. Лична карта

3. Автобиография

4. Документ за стаж 

/оригинал и копие/.

5. Документ за придобито 

образование, 

специалност, 

квалификация, 

правоспособност 

/оригинал и копие/.

6. Медицинско 

удостоверение /при 

първоначално постъпване 

на работа и след 

преустановяване на 

трудовата дейност по 

трудово правоотношение 

за срок над 3 месеца, при 

назначаване/.

7. Свидетелство за 

съдимост  /при 

назначаване/

до 29.08.2017 г. 0631/ 6-43-84

Подборът на 

кадри ще се 

извърши по 

документи и 

попълване на 

въпросник на 

01.09.2017 г.



училище/детска 

градина/обслужващо звено
работно мято изисквания към кандидатите необходими документи 

срок за 

подаване на 

документи 

телефон за 

справки 
забележка

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

3. Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап – 

Биология и здравно 

образование и Химия и 

опазване на околната 

среда – 1 щатна бройка 

–  считано от 

15.09.2017 г. 

a) съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от 

свобода с влязла в сила присъда за 

умишлено престъпление 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. издадена от 

Министерството на здравеопазването 

за определяне заболяванията и 

отклоненията, които застрашават 

живота и здравето на децата и 

учениците.

б) образование и квалификация

- съгласно Приложение № 1 към чл.24 

от Наредба № 12 от 1 септември 2016 

г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти

1. Заявление.

2. Лична карта

3. Автобиография

4. Документ за стаж 

/оригинал и копие/.

5. Документ за придобито 

образование, 

специалност, 

квалификация, 

правоспособност 

/оригинал и копие/.

6. Медицинско 

удостоверение /при 

първоначално постъпване 

на работа и след 

преустановяване на 

трудовата дейност по 

трудово правоотношение 

за срок над 3 месеца, при 

назначаване/.

7. Свидетелство за 

съдимост  /при 

назначаване/

до 29.08.2017 г. 0631/ 6-43-84

Подборът на 

кадри ще се 

извърши по 

документи и 

попълване на 

въпросник на 

01.09.2017 г.



училище/детска 

градина/обслужващо звено
работно мято изисквания към кандидатите необходими документи 

срок за 

подаване на 

документи 

телефон за 

справки 
забележка

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

4. Учител, 

общообразователен 

учебен предмет в 

гимназиален етап – 

Философия и етика и 

право – 0,5 щатна 

бройка –  считано от 

15.09.2017 г. 

a) съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от 

свобода с влязла в сила присъда за 

умишлено престъпление 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. издадена от 

Министерството на здравеопазването 

за определяне заболяванията и 

отклоненията, които застрашават 

живота и здравето на децата и 

учениците.

б) образование и квалификация

- съгласно Приложение № 1 към чл.24 

от Наредба № 12 от 1 септември 2016 

г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти

1. Заявление.

2. Лична карта

3. Автобиография

4. Документ за стаж 

/оригинал и копие/.

5. Документ за придобито 

образование, 

специалност, 

квалификация, 

правоспособност 

/оригинал и копие/.

6. Медицинско 

удостоверение /при 

първоначално постъпване 

на работа и след 

преустановяване на 

трудовата дейност по 

трудово правоотношение 

за срок над 3 месеца, при 

назначаване/.

7. Свидетелство за 

съдимост  /при 

назначаване/

до 29.08.2017 г. 0631/ 6-43-84

Подборът на 

кадри ще се 

извърши по 

документи и 

попълване на 

въпросник на 

01.09.2017 г.



училище/детска 

градина/обслужващо звено
работно мято изисквания към кандидатите необходими документи 

срок за 

подаване на 

документи 

телефон за 

справки 
забележка

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

5. Учител, теоретично 

обучение – учебни 

предмети от 

професионално 

направление 

„Приложна 

информатика“ – 1 

щатна бройка  –  

считано от 15.09.2017 

г. 

a) съгласно чл. 215 от ЗПУО:

- не е осъждано на лишаване от 

свобода с влязла в сила присъда за 

умишлено престъпление 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. издадена от 

Министерството на здравеопазването 

за определяне заболяванията и 

отклоненията, които застрашават 

живота и здравето на децата и 

учениците.

б) образование и квалификация

- съгласно Приложение № 1 към чл.24 

от Наредба № 12 от 1 септември 2016 

г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти

1. Заявление.

2. Лична карта

3. Автобиография

4. Документ за стаж 

/оригинал и копие/.

5. Документ за придобито 

образование, 

специалност, 

квалификация, 

правоспособност 

/оригинал и копие/.

6. Медицинско 

удостоверение /при 

първоначално постъпване 

на работа и след 

преустановяване на 

трудовата дейност по 

трудово правоотношение 

за срок над 3 месеца, при 

назначаване/.

7. Свидетелство за 

съдимост  /при 

назначаване/

до 29.08.2017 г. 0631/ 6-43-84

Подборът на 

кадри ще се 

извърши по 

документи и 

попълване на 

въпросник на 

01.09.2017 г.

Директор:  /П/

            /Р.Иванова/


