РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5
от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Заповед
№ РД/02-00122 от 05.02.2020 г. на Кмета на Община Ямбол
О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността „Директор” на Детски градини
община Ямбол, както следва:

на територията на

1 Детска градина „ Свобода”, ул. „ Ал. Стамболийски“ 78;
2. Детска градина „Валентина“, ж.к. Златен рог, ул. „Българка“ 18.
I.




II.







Конкурсът да се проведе при следните условия:
Брой работни позиции – две;
Работно време – 8 часа;
Срок на работа – при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във
връзка с чл.70, ал. 1 от Кодекса на труда;
Място на работа – в сградата на съответната детска градина.
Изисквания към кандидатите за длъжността „Директор“:
Кандидатите да са български граждани;
Да отговарят на изискванията на чл. 215, ал.1 от ЗПУО: да не са осъдени на
лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление,
независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражняват
професията си; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават
живота и здравето на децата, определени с Наредба №4 от 2016 г. за
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на
педагогически специалист на Министерство на здравеопазването, издадена от
министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и
науката.
Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от КТ, освен ако
наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било
прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди
подаване на документите за конкурса освен ако уволнението не е отменено
като незаконно по надлежния ред;
Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна
степен „Магистър” и професионално направление от области на висше







III.

образование
„Педагогически науки“, „Природни науки, математика и
информатика“, „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“;
Да отговарят на условията на чл.33, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г.
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти;
Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, съгласно чл. 213, ал. 2 от
ЗПУО и по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж.
За предимство ще се счита, наличието на професионална квалификационна
степен (ПКС).
Да имат компютърна грамотност.
Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1. Допускане до конкурс по документи;
2. Писмен изпит -решаване на тест (30 броя изпитни въпроси);
3. Провеждане на интервю – събеседване;
Конкурсната комисия проверява изискуемите документи и съответствието им с
изискванията към кандидатите за заемане на длъжността.
До участие в конкурса, се допускат само лица, представили всички
необходими документи, видно от които кандидата отговаря за заемане на
длъжността.
Допуснатите до следващ етап ще бъдат уведомени писмено за датата, мястото и
часа на провеждане.

IV.

Необходими документи за участие в конкурса:
1.
2.
3.
4.

Заявление до кмета на общината за участие в конкурса;
Документ за самоличност (за справка);
Професионална автобиография (CV);
Документ за завършена степен и специалност на висшето образование,
професионална квалификация (копие);
5. Документ за професионално-квалификационни степени (ПКС), ако кандидатът
притежава такива (копие);
6. Копие от трудова и/или служебна книжка, удостоверяващи продължителността
на учителския стаж;
7. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването
за длъжността „Директор” на ДГ;
8. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично
заболяване;
9. Декларация по чл.215, ал.1 от ЗПУО;
10. Други документи посочени в обявата.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една
детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което
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изрично да е посочено наименованието на всяка детска градина, за която
кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи.

V.

Срок за подаване на документите:
Едномесечен срок от датата на обявяване на свободните работни места в
Дирекция „Бюро по труда“ - Ямбол, на сайта на Община Ямбол www.yambol.bg,
местния печат и на информационното табло в сградата на Община Ямбол.

VI.

Място за подаване на документите:
В сградата на Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” 7, стая № 437, сектор
„Човешки ресурси” в едномесечен срок, който тече от следващия ден от
публикуване на обявата за конкурса, всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00
часа.

VII.

Място за обявяване на съобщения свързани с провеждането на
конкурса:
Всички съобщения свързани с конкурса се обявяват на информационното табло
в сградата на Община Ямбол /адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” 7/ и се
публикуват на сайта на Община Ямбол www.yambol.bg
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ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 215, ал. 1 от ЗПУО

Долуподписаният/та
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Роден/а на ………..……………….………, Адрес: …………………………………………………………………………………………

Декларирам

1.Не съм осъждан/а на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление и
срещу мен не се водят досъдебни производства.
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам професията си.
3. Не страдам от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:

