
                                                                ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Община Перник със седалище и адрес: 2300  Перник ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 
933; факс: 076/603 890 

На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на 
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от 
Кодекса на труда  и  Заповед № 408 / 06.03.2017 г.на Кмета на Община Перник 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за длъжността „ДИРЕКТОР” на Детска ясла  №3 „ Мечо Пух“ ул. „Силистра“  №2 гр. Перник 

при следните условия: 

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

1. Да са завършили висше образование по специалност „Медицина" на образователно-
квалификационна степен „магистър", или висше образование по специалност „Медицинска 
сестра" или „Акушерка", Управление на здравните грижи“ образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър". 

2. Да имат професионален опит не по-малко от 1 /една/ година. 

3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 
престъпление. 

4. Да нямат наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако 
наказанието 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. 

5. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на 
децата. 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:  

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания. 

2. Защита на концепция на тема “Приоритети и задачи на детското заведение за периода 2017-
2019г. „  и събеседване. 

III.  Вид правоотношение: срочно трудово – споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда за 
срок от 3 /три / години. 

ІV. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/; 

2. Автобиография европейски формат; 

3. Документи за придобито образование по посочените специалности /оригинали и фотокопия/; 

4. Документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /оригинал 
и фотокопие/; 

5. Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/; 



6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско 
удостоверение, че кандидатът не се води на учет в съответния Център за психично здраве. 

7. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява професията си, придружена 
със: за кандидатите със специалност „Медицина” – документ от БЛС, за кандидатите със 
специалност  „Медицинска сестра” или „Акушерка” – документ от БАПЗГ. 

8. Концепция на тема “Приоритети и задачи на детското заведение за периода 2017-2019г. в два 
екземпляра и обем до 5 страници – А4, подписана и запечатана от кандидата в непрозрачен плик 
с надпис "За конкурса за заемане на длъжността "Директор" на Детска ясла № 3 „Мечо Пух“ гр. 
Перник, която да съдържа : 

- мисия, цели, очаквани резултати; 

- визия за състоянието на Детската ясла; 

V . Място и срок за подаване на документите за участие: 

Документите за участие се представят в срок от 1 /един/ месец от публикуването на обявлението 
за конкурса, в отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство“ на Община Перник. 

Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично или чрез 
пълномощник.  Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за 
сверяване от служителите, определени да приемат документите. 

VI. Съобщения във връзка с конкурса:  Сайта на Община Перник и в местен ежедневник – 
„Съперник“ . 

VІI. В съответствие с изискванията на чл. 91 ал. 3 от КТ, длъжностната характеристика за 
конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите, след излизане на обявата за 
конкурс. 

 

Д-Р ВЯРА ЦЕРОВСКА 

КМЕТ 

 


