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Кметът на Община Бойчиновци на основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка
с чл. 37, ал.6 от Закона за народната просвета, със заповед № 461 / 11.07.2016 г.

О Б Я В Я В А:
Конкурс за длъжността „Директор” на ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово
ул. „Владимир П. Минчев” № 69
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на
държавната и общинската политика в областта на предучилищното възпитание и подготовка на
децата, както и за цялостната дейност на детската градина
II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са български граждани;
2. Да са навършили пълнолетие;
3. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за народната просвета:
• да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
• да не са лишени от право да упражняват професията си,
• да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
4. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.3 от КТ, освен ако
наказанието е заличено по надлежния ред
5. Да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ през последната година
преди подаване на документите или трудовото им правоотношение да е прекратено на основание
чл. 330, ал.2, т.6 от КТ.
6. Да имат завършена степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” и професионална
квалификация „учител” и/или „детски учител”, или педагогическа правоспособност, която позволява
да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор на детска градина,
7. Да имат 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите.
III. Начин на провеждане на конкурса:
1.Конкурсът за заемане на длъжността „ директор” на общинска детска градина ще се проведе в три
етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Защита на Програма за развитие на ОДЗ “Вълшебен свят” с. Владимирово за период от 3
години;
1.3. Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не се представили всички необходими документи
или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на
длъжността;
3. Допуснатите до конкурса кандидати ще се уведомят писмено за датата, часа и мястото на
провеждане на конкурса.

IV. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:
За участие в конкурса кандидатите представят следните документи:
1.Заявление до Кмета на Община Бойчиновци за участие в конкурса. / по образец/;
2.Документ за самоличност /копие/;
3.Професионална автобиография;
4.Документи за завършена степен /бакалавър или магистър/на висше образование, професионална
квалификация, учителска правоспособност /копие/;
5.Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационни
степени, ако кандидатът притежава такива /копие/
6.Копие от трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ
учителски стаж /копие/;
7.Свидетелство за съдимост в срок на валидност /копие/;
8.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за
длъжността „директор” на детска градина (когато са изтекли повече от три месеца от последното
прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата) /копие/;
9.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване – от
психиатричен диспансер по местоживеене;
10.Декларация по образец, за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т.1-5 от
обявата;
11.Програма за развитие на ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово за период от 3 години- 2
екземпляра на хартиен носител, запечатани в плик. На плика се изписват трите имена на кандидата,
длъжността, за която кандидатства, адрес и телефон за връзка.
Всички копия на документи следва да са ясни и четливи.
При подаване на документите всеки кандидат представя и оригиналите за сверяване.
Длъжностната характеристика за длъжността ”Директор” на общинска детска градина ще бъде на
разположение на кандидатите в Центъра за услуги и информация на граждани стая №101 в сградата
на Община Бойчиновци.
Документите за участие в конкурса се подават в Центъра за услуги и информация на граждани,
стая №101 в сградата на Община Бойчиновци, ул. “Гаврил Генов” № 2, лично от кандидата или
упълномощен от него представител от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, в 30 дневен срок след
датата на публикуване на обявата.
Списъците и всички останали съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на
информационното табло на партера, в сградата на община Бойчиновци и на интернет страницата на
общината – www.boichinovtsi.bg в меню „Конкурси”.
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