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На основание чл. 37, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета,
във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда,

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността "Директор" на ОДЗ „Мир“, с. Айдемир, Община

Силистра

І. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинска детска градина, организира, ръководи и отговаря за
осъществяването на държавната и общинска политика в областта на
предучилищното образование, учебно-възпитателния процес и цялостната
административно-управленска дейност на детската градина.

ІІ. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани;
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП:
ü Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за

умишлено престъпление;
ü Да не са лишени от право да упражняват професията си;
ü Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или

здравето на децата;
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл. 188, т. 2 и

т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено и трудовото
правоотношение като директор на детска градина не е било прекратявано
на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок
преди подаването на документите за конкурса;

4. Да притежават диплома за завършена образователно - квалификационна
степен ”бакалавър” или ”магистър” и професионална квалификация
”учител” или педагогическа правоспособност, която позволява да се
изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в
детска градина, за която кандидатстват в съответствие с чл.37, ал.2 от
Закона за народната просвета.

5. Да имат не по- малко от 5 /пет/ години учителски стаж в детска градина,
по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж към датата на кандидатстване и във връзка с чл. 37,
ал. 2 от Закона за народната просвета.

6. Компютърна грамотност- Windows; MS Office: Word и Excel; Internet.

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса /по образец/;
2. Документ за самоличност/ копие/;
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3. Професионална биография /по образец/;;
4. Документи за завършена образователна степен на висшето образование,

професионална квалификация, правоспособност / копия/;
5. Документи за научно звание, научна степен или ПКС /копия/;
6. Копие от трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг

документ , доказващ осигурителен стаж;
7. Свидетелство за съдимост / в срок за валидност /;
8.  Други документи, които лицето счита за необходими;

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
- І етап – тестов изпит;
- ІІ етап – събеседване.

ІV. Място и срок за подаване на документите:
Документи се подават в Отдел "Образование и младежки дейности" към
община Силистра – гр. Силистра, ул. Патриарх Дамян № 5, стая № 22
Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като
представят оригиналите за сравнение.
Допускането до конкурс се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл.
93 от Кодекса на труда.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на
кандидатите при подаване на документите.
Краен срок за представяне на документите: 14.05.2016 г.

Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Директор” на
общинска детска градина в община Силистра – ТУК.
Длъжностна характеристика – ТУК

Справки и информация на адрес:
гр. Силистра 7500
Ул. Патриарх Дамян 5
Отдел "Образование и младежки дейности" към община Силистра
на телефони:
086/ 822 141; 0879 52 42 54
и в сайта на община Силистра www.silistra.bg
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