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          СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

       www.souphd.info, souphd@abv.bg 

             
 

 

О Б Я В А 
от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница 

за свободни работни места 

 

 

 

1. За длъжност учител целодневна организация на учебния процес в прогимназиален етап 

V – VІІ клас - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – 1 място 

2. За длъжност учител целодневна организация на учебния процес в прогимназиален етап 

V – VІІ клас - по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – 1 място 

3. За длъжност учител по български език и литература – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – 1 

място 

4. За длъжност учител по български език и литература – по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ – 1 

място 

5. За длъжност учител по руски език – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – 1 място 

6. За длъжност учител по технологии и предприемачество – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – 1 

място 

7. За учител по музика - по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ – ½ щат 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИТАТИТЕ: 

1. Образование: висше 

2. Образователно-квалификационна степен: бакалавър/магистър 

3. Професионално направление и специалност: педагогическа правоспособност по 

общообразователните предмети от раздел А на учебния план за длъжностите по т. 1 и 2 и 

по съответния предмет за длъжностите по т. 3 - 7 

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление до директора на училището – свободен текст 

2. Професионална автобиография; CV 

3. Копие на дипломата за завършено висше образование 

4. Копие на трудова книжка (ако има такава) 

5. Медицинско удостоверение  

6. Свидетелство за съдимост  

7. Удостоверение за психическа годност 

8. Удостоверения/сертификати по преценка на кандидатстващия 

 

Документите по т. 5 - 7 се представят след сключване на трудовия договор. 
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СРОК за подаване на документите:  01.09. – 08.09.2020 г.  

МЯСТО за подаване на документите: канцеларията на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, град Дупница 

Начало на трудовите договори: 15.09.2019 г. 

 

 

Справки и информация: тел. (0701) 5 25 45; 4 17 38 

 

 

 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница 


