
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Изх. № АД-02- 675 / 25.07.2018 г. 

 

 
О Б Я В А  

 
 

Училищното ръководство при ПГАТ „Цанко Церковски” град Павликени 
обявява свободно работно място: 

 

 

1. Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 

Български език и литература по чл. 68 ал.1 т.1, във връзка с чл. 70 

ал.1 от КТ 

2. Изисквания за заемане на длъжността - виеше образование на 

образователна - квалификационна степен магистър или бакалавър и 

професионална квалификация „Учител по Български език и литература”  

3. Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление до Директора; 

- Професионална автобиография; 

- Ксерокопие на Диплома за завършено виеше образование; 

- Ксерокопие от трудова или осигурителна книжка; 

4. Необходими документи при назначаване: 

- Медицинско свидетелство; 

- Свидетелство за съдимост; 

- Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен 

отчет за психично заболяване. 

5. Срок за приемане на документи: 27.08.2018 г. 

 

За справки: GSM:0889642816 

Канцелария: 0610 / 52003 

 

 

 

 

МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА /п/ 
Директор на Професионална гимназия по  

аграрни технологии „Ц. Церковски” 

 

Директор Счетоводство: Централа: 0610 /5-33-65         0610 / 5-32-63       : 0610/ 5-20-03



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Изх. № АД-02- 676 / 25.07.2018 г. 

 

 

О Б Я В А  
 
 

Училищното ръководство при ПГАТ „Цанко Церковски” град Павликени 

обявява свободно работно място: 
 

 

 

1. Учител учебна практика, направление „Селско стопанство” 

 по чл. 68 ал.1 т.1, във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ 

2. Изисквания за заемане на длъжността - виеше техническо образование с 

образователно квалификационна степен „професионален бакалавър”, 

„бакалавър” или „магистър”, специалност „Селскостопанска техника” и 

професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС”. 

Кандидатите с педагогическа правоспособност са с предимство. 

3. Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление до Директора; 

- Професионална автобиография; 

- Ксерокопие на Диплома за завършено виеше образование; 

- Ксерокопие от трудова или осигурителна книжка; 

4. Необходими документи при назначаване: 

- Медицинско свидетелство; 

- Свидетелство за съдимост; 

- Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен 

отчет за психично заболяване. 

5. Срок за приемане на документи: 27.08.2018 г. 

За справки: GSM:0889642816 

Канцелария: 0610 / 52003 

 

 

МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА /п/ 
Директор на Професионална гимназия по  

аграрни технологии „Ц. Церковски” 

 

Директор Счетоводство: Централа: 0610 /5-33-65         0610 / 5-32-63       : 0610/ 5-20-03



  

 

 

 

 

 

 

 

Изх. № АД-02- 677/25.07.2018 г. 

 

 

О Б Я В А  
 
 

Училищното ръководство при ПГАТ „Цанко Церковски” град Павликени 

обявява свободно работно място: 
 

 

1. Учител, професионално направление „Полиграфия”  

по чл. 68ал.1 т.1, във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ 

2. Изисквания за заемане на длъжността - виеше техническо образование 

с образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, 

специалност „Полиграфия”. Кандидатите с педагогическа правоспособност 

са с предимство. 

3. Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление до Директора; 

- Професионална автобиография; 

- Ксерокопие на Диплома за завършено виеше образование; 

- Ксерокопие от трудова или осигурителна книжка; 

4. Необходими документи при назначаване: 

- Медицинско свидетелство; 

- Свидетелство за съдимост; 

- Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен 

отчет за психично заболяване. 

5. Срок за приемане на документи: 27.08.2018 г. 

 

За справки: GSM:0889642816 

Канцелария: 0610 / 52003 

 

 

 

 

МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА/п/ 
Директор на Професионална гимназия по  

аграрни технологии „Ц. Церковски” 

 

 

 

 

 

 

Директор Счетоводство: Централа: 0610 /5-33-65         0610 / 5-32-63       : 0610/ 5-20-03


