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О Б Я В А 

Обява: На основание чл. 44, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 91 от Кодекса на труда, Правила за провеждане на конкурс за заемане на 
длъжността “Директор“ на общинска детска градина в община Първомай и Заповед № РД-15-
727/09.12.2019 г. на Кмета на Община Първомай

О Б Я В Я В А М 

Конкурс за заемане на следните длъжности: 

1.  „Директор“ на детска градина „Марица“ гр. Първомай, адрес: ул. “Ралица” № 6 с 
филиал в с. Виница, адрес: ул. „Иван Вазов” № 26; 

2. „Директор“ на детска градина „Осми март“ гр. Първомай, адрес: ул. „Спартак“ № 
11а с филиал в кв. Любеново, адрес: ул. „Струма“ № 2 и филиал в с. Караджалово, 
адрес: ул. „8-ма“ № 1

I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
Директорът на общинска детска градина, организира, ръководи и отговаря за 

осъществяването на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния 
процес и цялостната административно - управленска дейност на детската градина. 

II.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 
1. Да са български граждани; 
2. Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал. 1 т. 1, 2, 3 от ЗПУО, а именно:  

2.1. да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла сила присъда за умишлено 
престъпление; 
2.2. да не са лишавани от право да упражняват професията си;  
2.3. да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или 
здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на 
здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката. 

3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание, освен ако наказанието е заличено. 
4. Да не е прекратен трудовият им договор като директор на детска градина на 

основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ и чл.330, ал.2, т.6 от КТ. 
5. Да имат завършено висше образование с образователно - квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“ /или приравнените към тях/ по една от следните специалности: 
„Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална педагогика“, „Предучилищна  
педагогика и чужд език“  и присъдена професионална квалификация “учител“. 

6. Да имат не по малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж, съгласно чл.213, ал.2 
от ЗПУО и по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителен стаж. 

III.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
1. Заявление до кмета на община Първомай за участие в конкурс - /по образец/; 
2. Документ за самоличност - /копие/; 



3. Документи за завършено висше образование, специалност, квалификация, 
професионално-квалификационна степен - /копия/; 

4. Трудова книжка - /копие/; 
5.  Профeсионална автобиография; 
6. Свидетелство за съдимост, ако са изминали шест месеца от последното 

прекратяване на трудовия  договор; 
7. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен път от правото да упражнява 

учителска професия; 
8. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в психиатричен 

диспансер по местоживеене; 
9. Медицинско свидетелство за общото здравословно състояние на кандидата /когато 

са изминали повече от три месеца от последното прекратяване на трудовия договор/; 
10. Декларация, че към момента на провеждане на конкурса кандидатът няма наложено 

дисциплинарно наказание. 
11. Други документи, ако кандидатът притежава такива. 
12. Три еднообразни екземпляра на План-програмата за развитие на конкретната  

детска градина за период от три години. 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
1. Конкурсът за заемане на съответната длъжност ще се проведе по следния начин: 

1.1 Допускане по документи. 
1.2 Защита на план-програма за развитие на детската градина за срок от три години. 
1.3 Събеседване. 

2. Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, назначена със 
заповед на кмета на общината на основание чл.93 от КТ, а провеждането на конкурса се 
осъществява от комисия, назначена със заповед на кмета на община Първомай на основание 
чл.94 от КТ. 

V. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
1.  Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден, лично от кандидатите 

или чрез упълномощен представител, в община Първомай, на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя 
Миладинови-юг” № 50, „Център за услуги на гражданите“, Гише № 2 и № 3, в едномесечен 
срок от публикуване на обявата за конкурса. 

2. Документите за участие, описани подробно в т.III, се подават в запечатан плик с 
надпис: „Документи за участие в конкурс за заемане на длъжността “Директор“ на детска 
градина „……………………….”  гр. Първомай, адрес: ……………... с филиал ……………….. 

   3. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на 
информационното табло в сградата на Общинска администрация гр.Първомай и на следния 
адрес: https://www.parvomai.bg – в раздел „Информация и услуги”, поле - Конкурси 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

Кмет на община Първомай 


