
 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 

 

 Община Червен бряг на основание  чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във 

връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование и 

утвърдени Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на  

детска градина в Община Чревен бряг и Заповед  на кмета на община Червен бряг № РД-09-

513/27.09.2021 г.  
 

ОБЯВЯВА: 

 

Конкурс за заемане на длъжността: „Директор“ на общинска детска градина - 1 

работно място, както следва: 

ДГ „ЗОРА“ - гр. Червен бряг, адрес: гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31. 

І. Кратко описание на длъжността: 

Директорът на общинска детска градина организира и контролира цялостната дейност на 

институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз; 

2. Да не са поставени под запрещение; 

3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Това изискване не се 

прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа 

и гражданска реабилитация на репресирани лица; 

4. Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват професията си; 

5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на 

децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, 

при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.; 

6. Да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и 

трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от 

КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на 

документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по 

надлежния ред; 

7. Да притежават диплома за висше образование в съответното на длъжността 

професионално направление, съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация, необходима за 

изпълнението на съответната длъжност, която да позволява на кандидата да формира норма 

на преподавателска работа; 

8. Да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж, по смисъла на чл. 213, ал. 2 от 

ЗПУО. 

III. Начин на провеждане на конкурса 

1.    Конкурсът се провежда в три етапа: 

1.1  Първи етап - Допускане до конкурс по документи; 

1.2  Втори етап - Писмен изпит – решаване на тест за определяне нивото на общите 

компетентности и основни познания, необходими за заемане на длъжността; 

1.3  Трепи етап – Интервю. 

Етап 2 и 3 се провеждат в един ден в сградата на  Общинска администрация – Червен бряг. 

2.  До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими 

документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията 

за заемането на длъжността. 



 

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса: 

1. Заявление до Кмета на община Червен бряг за участие в конкурса, с посочен адрес за 

кореспонденция, телефонен номер и електрона поща ( образец – Приложение № 1); 

2. Професионална автобиография. 

3. Копие на документ за придобита степен на професионална квалификация и 

педагогическа правоспособност, документ за допълнителна квалификация и др. по 

преценка на кандидата. 

4. Декларация по чл. 215 , ал. 1 от ЗПУО ( образец – Приложение № 2). 

5. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - 

трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, 

удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина. 

6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от 

последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата). 

8. Документ удостоверяващ, че кандидатът не страда от заболявания и отклонения, които 

застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. 

за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на 

педагогически специалист; 

9. Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на 

чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (заверени копия). 

10. Свидетелство за съдимост - само за лица, родени в друга държава. 

Копията от представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидатите 

с гриф „Вярно с оригинала". 

Копията от документи, удостоверяващи трудов стаж, следва да съдържат всички попълнени 

страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. 

V. Срок и място за подаване на документите 

- Документите за участие се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата 

за конкурса. Същите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център 

за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), който се намира на партерния етаж в 

сградата на Община Червен бряг на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим І“ № 1, всеки 

работен ден до 28.10.2021 г. от 8:30 до 17:00 ч. 

- Документите  се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис „Документи за 

участие в конкурс за длъжността директор на ДГ „ЗОРА“- гр. Червен бряг и се посочват 

трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка. 

- При подаване на документите, на кандидатите да се предоставя длъжностна 

характеристика за конкурсната длъжност. 

VІ. Място за обявяване на списъците и/или други съобщения, свързани с 

конкурса: 

Общодостъпно място, на което ще се обявява информацията във връзка с конкурса е  

информационното табло в сградата на общината (на партерния етаж), както и на 

официалната  електронна страница на община Червен бряг - https://www.chervenbryag.bg/. 

Обявата за конкурса да бъде публикувана  в централен/местен печат и на 

електронната  страница на община Червен бряг. 

За информация: тел. 0659/926-02 – Мария Христова – мл. експерт в дирекция 

„Финансова политика и управление на човешките ресурси” в общинска администрация 

Червен бряг. 

 

  

 

 

 

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

Кмет на община Червен бряг    

https://www.chervenbryag.bg/

