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ОБЯВЛЕНИЕ 

 

На основание чл. 90 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Детски комплекс Белово и Заповед № 392/ 28.07.2021 г. на кмета на 

Община Белово 
 
 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” 

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –  

ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БЕЛОВО 

 

І. Кратко описание на длъжността  
Директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс Белово 

(ЦПЛР – ДК Белово) организира, контролира и управлява цялостната дейност на институцията в 
съответствие с правомощията, определени със ЗПУО, държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и други нормативни документи в областта на образованието. 

 

ІI. Място на работа  
Център за подкрепа за личностно развитие - Детски комплекс Белово, гр. Белово 4470, ул. 

„Иван Вазов“ № 5. 

 

ІІI. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността  
1. Да са български граждани, граждани на други държави членки на Европейския съюз, чужди 
граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в 

страната чужди граждани - със съгласие на началника на РУО, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.  
2. Образование - висше, образователно-квалификационна степен „магистър“, по специалност от 
съответното професионално направление.  
3. Професионално направление - съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления, което да позволява на кандидата да формира норма на 
задължителна преподавателска работа в ЦПЛР-ДК Белово.  
4. Професионален опит – не по-малко от 5 години стаж, по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО в 
областта на училищното и/или приобщаващото образование.  
5.  Да отговарят на условията на чл. 215, ал. 1 от ЗПУО, както следва:  
5.1.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 
реабилитацията;  
5.2. Да не са лишени от правото да упражняват професията;  
5.3. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците, определени с Наредба № 4 от 24.10.2016 г. на министерството на здравеопазването за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически 
специалист. 
6. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от КТ, освен ако наказанието е 
отменено като незаконно по надлежния ред; 
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7.  Да притежават знания и умения за управление на човешките ресурси;  
8. Да притежават компетентности по прилагането на информационните и комуникационните 
технологии;  
9. Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното, училищното и 
приобщаващото образование. 

 

ІV. Начин за провеждане на конкурса: 
Конкурсът се провежда на три етапа:  
1. Допускане по документи;  

2. Писмен изпит - тест; 

3. Интервю. 

 

V. Необходими документи за участие в конкурса:  
1.Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 1 от Правила за провеждане на 

конкурс за заемане на длъжността директор Център за подкрепа за личностно развитие - 
Детски комплекс Белово). Към заявлението се прилагат следните документи:  
1.1. Документ за самоличност (документът се използва за сверяване на самоличността, след 

което се връща на лицето); 

1.2. Документ за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен 

„магистър“(копие); 

1.3. Свидетелство за придобита квалификация "учител"(копие/я); 

1.4. Документи за допълнителна квалификация (по преценка на кандидата) (копие/я); 

1.5. Декларация за обстоятелствата (по образец).  
2. Документ, удостоверяващ изискуемия професионален стаж, съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗПУО 
(трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ) (копие/я);  
3. Документ за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от 3 месеца от 
прекратяване на последното трудовото/служебното правоотношение на кандидата) (оригинал);  
4. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 24.10.2016 г. 
на министерството на здравеопазването за заболяванията и отклоненията, при които не може да 
се заема длъжност на педагогически специалист.(оригинал). 
5. Автобиография /CV/ по европейски стандарт.  

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.  
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички 

попълнени поредни страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.  
Образец на заявление за участие в конкурса и декларация за обстоятелствата са 

публикувани на сайта на община Белово: www. belovo.eu 

 

VI. Срок, място и начин на подаване на документи за участие в конкурса. 
1. Срок за подаване на документи от 02.08.2021 г. до 02.09.2021 г. включително.  
2. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощено лице в сградата 
на Община Белово, Деловодство, на адрес: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, ет. І.  
3. Приемането и регистрирането на документите за конкурса се извършва всеки работен ден от 
08:30 ч. до 17:00 ч. в посочения срок на обявлението, публикувано в местния печат и на интернет 
страницата на Общината.  
4. Документите за участие се подават в запечатан плик с надпис:„За участие в конкурс за 
заемане на длъжността „Директор” на Център за подкрепа за личностно развитие - Детски 
комплекс Белово.”  
5. След подаване на документите на кандидата или на упълномощеното лице се предоставя 
длъжностна характеристика за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно 
развитие - Детски комплекс Белово.  
За справки и информация: Община Белово, Деловодство, ул. „Орфей“ № 4А, ет. І или на телефон: 

03581/ 2773, e-mail: sekretar_belovo@abv.bg, Цветозара Блажева - Секретар на община Белово 

 

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ      /П/    
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО 
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