
                               

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ 

„ЕДМЪНД БЪРК”- ПЛОВДИВ 
Офис:    Адрес: 4000 Пловдив, ул.  „Гладстон“ №1 , 

GSM: 0897 508696,   e-mail: eburk@abv.bg 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ЧПГ „ЕДМЪНД БЪРК” – ПЛОВДИВ  ОБЯВЯВА СВОБОДНИ 

УЧИТЕЛСКИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г., КАКТО СЛЕДВА: 

1. Учител по български език и литература – непълно /лекторски часове  - 144/. 

2. Учител по английски език и испански език, непълно /лекторски часове – 342/ 

3. Учител по испански език, непълно /лекторски часове – 288/ 

4. Учител по английски език, непълно /лекторски часове – 288/ 

5. Учител по информационни технологии, непълно /лекторски часове – 90/ 

6. Учител по история и цивилизации - 0,5 щат  

7. Учител по математика – 0,5 щат 

8. Учител по география и икономика и гражданско образование, непълно /лекторски часове – 234/   

9. Учител по философия, непълно /лекторски часове – 144/ 

10. Учител по химия и ООС и физика и астрономия, непълно /лекторски часове – 252/ 

11. Учител по биология и здравно образование, непълно /лекторски часове – 162/  

12. Учител по музика, непълно /лекторски часове – 54/  

13. Учител по изобразително изкуство, непълно /лекторски часове – 54/  

14. Учител по физическо възпитание и спорт, непълно /лекторски часове – 288/  

15. Учител по час по спортни дейности, непълно /лекторски часове – 144/  

Необходими за заемане на длъжността: 

1. Заявление до директора на училището (Приложение № 1). 

2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност - копие. 

3. CV- европейски формат 

Срок за подаване на документите: 01.08.2022г. до 04.08.2022 г. вкл. от 9.30 часа до 13.00 часа в зала 1 в 

училището. 

Документите се подават лично или на email: eburk@abv.bg   

Кандидатите с пълен комплект от посочените документи, подадени в срок и отговарящи на изискванията за 

заемане на длъжността, за която кандидатстват,  ще бъдат допускани до събеседване по график, оповестен 

на сайта на ЧПГ „Едмънд Бърк“ – Пловдив. Списъците на одобрените кандидати, графика за провеждане на 

събеседването, както и имената на избрания кандидат ще бъдат публикувани в сайта на училището на 

16.08.2022 г. 

При назначаване на работа представя трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство 

(ако са прекъсвали работа повече от 3 месеца) по чл.215 ал.1 т.3 от ЗПУО и оригиналните документи за 

сверяване. 

Телефон за контакти:  0897 508 696 инж. Истаткова 

Ф. Истаткова, 

Управител на  ЧПГ „Едмънд Бърк”- Пловдив  

гр. Пловдив  
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Приложение № 1 

 

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ 

„ЕДМЪНД БЪРК”- ПЛОВДИВ 

Офис:    Адрес: 4000 Пловдив, ул.  „Гладстон“ №1 , 

GSM: 0897 508696,   e-mail: eburk@abv.bg 

 
 

Вх. № …………..                                                                       ДО 

Дата: ……………… 20 ….…. г.                                              ДИРЕКТОРА НА  

                                                                                                     ЧПГ„ЕДМЪНД БЪРК” 

                                                                                                     ГР. ПЛОВДИВ 

З А Я В Л Е Н И Е 

От………..…………………………………………………………………………………………… 

с постоянен адрес: гр./с. …………………………………………………………………………… 

 ул. ………………………..………№………, Телефон за връзка …………………….  

Email: ……………………………………….. 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желанието си да бъда назначен/а/ на свободното учителско място  

по……………………………………………………………………………………………………в 

повереното Ви училище ЧПГ „Едмънд Бърк“ - Пловдив. 

Прилагам следните документи: 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………… 

 

гр. Пловдив         Декларатор 

 

Дата: …….20…г. 
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