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О Б Я В А  

 

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор на детска градина“ 

 

 Община „Марица“ – област Пловдив, със седалище: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 

57 А, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и чл. 91, ал. 1 и 2 от Кодекса 

на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и заповед №РД-09-596/04.05.2022 г. на Кмета на Община „Марица“, обявява 

конкурс за длъжностите: 

- Директор на ДГ „Ралица“, с. Войводиново; 

- Директор на ДГ „Детелина“, с. Строево; 

- Директор на ДГ „Детелина“, с. Крислово 

       I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

Директорът на общинската 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 от ЗПУО: да не са осъдени на 

лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ 

характер, 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, издадена от министъра на здравеопазването 

съгласувано с министъра на образованието и науката. 

      3. Да няма прекратен трудов договор като директор на образователна институция на 

основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ в едногодишен срок преди 

подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като 

незаконно по надлежния ред. 

      4. Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен 

„магистър“ със специалност от професионално направление „Предучилищна 

педагогика“ и с професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител 

      5. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж, съгласно чл. 213, ал. 

2 от ЗПУО. 

      6. За предимство ще се счита, наличието на професионална квалификационна степен.  

III.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

      1.Конкурсът за заемане на длъжностите се провежда на три етапа: 

           1.1. Допускане по документи. 

           1.2. Разглеждане на представените от допуснатите кандидати план-програми за 

развитие на конкретната общинска детска градина за период от 3 години.  

           1.3. Събеседване. 

IV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 
      1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение 3), което може да се 

изтегли на сайта на община Марица.  

      2. Професионална автобиография. 

      3.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование с 
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образователна квалификационна степен „магистър“ със специалност от професионално 

направление „Предучилищна педагогика“ и с професионална квалификация „детски 

учител“, „детски и начален учител“ (заверено от участника копие); 

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - 

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

удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (заверени от участника копия). 

5. Карта за предварителен медицински преглед (оригинал). 

6. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на 

заболявания по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за определяне на заболявания и 

отклонения,при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист 

(оригинал). 

7. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал). 

8. Документи за научно звание или научна степен, за придобита професионално-

квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).  

9. План-програма за развитие на детската градина за период от три години. 

 Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. 

 Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен 

стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на 

подаване на документите. 

V. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

1. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 

16:30 ч. в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. 

Пловдив, бул. „Марица”  № 57А в 1-месечен срок от публикуването на обявата за 

конкурса. Кандидатите подават документите в общината, запечатани в плик с посочени трите 

имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка, както и длъжността, за която кандидатстват.  

2. При подаване на документите за участие на кандидатите ще се предоставя 

длъжностна характеристика за длъжността „Директор на ДГ“.  

3. Справка на телефон: 032/907844-П. Стоева, 032/907819-Д. Стойчева 
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