
О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

адрес: гр. Смолян, бул.”България” №12 

На основание чл.90, ал.1 и ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с 

чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/  

О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С И 

за заемане на следните длъжности: 

1. Директор на Детска градина „Буратино",  ул. „Училищна„  №7 гр. Смолян; 

2. Директор на Детска градина „Зорница“,  ул. „Първи май“  №19 гр. Смолян; 

3. Директор на Детска градина „Веселушко„ ул. „Петър Берон„№8 гр. 

Смолян 

4. Директор на Детска градина „Дъга„ ул. „Девети септември„ №20 с. 

Смилян, общ. Смолян 

 

І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръководи и отговаря 

за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с 

държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, 

контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 

дейност в детската градина. Планира, организира, контролира и отговаря за 

образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата. 

Отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното образование. 

 

ІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 

 1. Длъжността „директор“ на общинска детска градина се заема от български 

граждани. 

 2. Длъжността „директор“ на общинска детска градина може да се заема и от: 

 граждани на други държави членки;  

 чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;  

 продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на 

началника на съответното регионално управление на образованието;  

 дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. 

3 Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от 

реабилитацията. 

4 Да не е лишен от право да упражнява професията. 

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

на децата и учениците, определени с Наредба №4/1.11.2016г., издадена от 

министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и 

науката. 

6. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.3 от КТ, 

освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение като директор 

на детска градина не е било прекратявано на основание 328, ал.1, т.5 от КТ в 

едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса.  



7. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен 

"магистър", професионална квалификация "учител" и педагогическа правоспособност, 

която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на 

директор в детската градина, по следните професионални направления: 

 професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна 

педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител; 

 професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна 

педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител; 

 професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна  и начална 

училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и 

начален учител; 

 професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, 

присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна 

квалификация: детски учител; 

 професионално направление: теория и управление на образованието, 

специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: 

педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител; 

 професионално направление: педагогика на обучението по...., специалност: 

всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; 

допълнителна квалификация: детски учител; 

8. Да имат не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

 

III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 

1. За всяка детска градина се провежда отделна конкурсна процедура, която включва 

три етапа:  

1.1. Допускане по документи;           

1.2. Писмен тест – за определяне нивото на общите компетентности и основните 

познания, умения и отношения за заемане на длъжността. 

1.3. Интервю – оценка на кандидатите по компетентностите, определени с 

Приложение №3 към чл.42, ал.2, т.2 от Наредба 15 от 22.07.2019 за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, в сила от 02.08.2019г. 

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

документи. Конкурсната комисия преценява дали са представени изискуемите 

документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане 

на длъжността.  

       3. Писменият тест и интервюто се провеждат в един ден, в сградата на Общинска 

администрация – гр. Смолян, бул. ”България” №12 - зала 211. 

       4. Тестът е анонимен. За кандидатите, които са посочили в заявленията си за участие 

в конкурсната процедура повече от едно свободно място за длъжността „директор“ на 

общинска детска градина, резултатът от теста е валиден за всяка една от конкурсните 

длъжности.  

       5. До интервю се допускат кандидати, чиито резултати от теста са над определен 

минимум точки. Тези от тях, които са посочили в заявлението си за участие в конкурса 

повече от едно свободно място за длъжността „директор“ и са допуснати до интервю, се 

явяват за всяка от посочените в заявлението детска градина.  

 

 

 



IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:  

1.  Заявление до Кмета на Община Смолян /свободна форма/ за участие в конкурса, 

в което да е посочен адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес за 

връзка с кандидата. В случай, че се кандидатства за повече от едно свободно място за 

длъжността „директор“ на общинска детска градина, кандидатът подава едно заявление, 

в което подрежда желанията си. 

2.  Автобиография / CV - европейски формат/. 

3. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, 

професионална квалификация, учителска правоспособност /копие/. 

4. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-

квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива /копие /. 

5.  Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж /копие, което съдържа всички 

страници/. 

6. Декларация по образец – Приложение №1. Формуляр на декларацията 

/Приложение №1/ ще се предоставя и в Деловодството на Община Смолян – приемна 

№1, ет.1. 

7. Съгласно чл.91, ал.3 от КТ, длъжностната характеристика на конкурсната 

длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея при 

подаване на документите в Деловодството на Община Смолян – приемна №1, ет.1. 

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи. 

 

  V. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в 

Общинска администрация – Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. ”България” № 12 - 

Деловодството на Община Смолян – приемна №1, ет.1 в едномесечен срок от 

публикуване на обявата в местен вестник,  всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 часа. 
 За допълнителна информация – тел.0301 /6-76-47. 

 Списък на допуснатите до следващият етап от конкурса и всички съобщения в 

тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Общинска 

администрация и на интернет страницата на Община Смолян. 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 


