ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611106;
Заместник-кмет: 044/611103; Секретар: 044/611215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662350

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати до етап втори /тест/
за длъжността ”Директор” на общински детски градини на територията на община
Сливен въз основа на резултатите от проведения първи етап /допускане по
документи/
Днес, 28.09.2021 г., в зала 119 в Община Сливен се проведе заседание на комисията
за допускане на кандидатите за длъжността ”Директор” на общински детски градини на
територията на община Сливен, назначена със Заповед № РД15-1727/ 23.09.2021 г. на
Кмета на Община Сливен в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валя Радева – Секретар на Община Сливен
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.

Веселин Дяков – началник на Отдел „Човешки ресурси”
Ина Николова – главен експерт в Дирекция „Образование, култура и връзки с
обществеността“
Елеонора Мавродиева – старши юрисконсулт в Отдел "Правно-нормативно
обслужване"

I.

Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.

Краен срок за подаване на документите съгласно публикуваното обявление:
23.09.2021 г.

2.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в конкурса съгласно обявата са:
▪ Заявление до Кмета на Община Сливен за участие в конкурс /свободен текст/.
▪ Документ за самоличност /за справка/.
▪ Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копия,
заверени лично, вярно с оригинала/.
▪ Професионална автобиография (CV).
▪ Трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ учителски
стаж /копие/.
▪ Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за
заемане на длъжността директор на общинска детска градина в случаите, когато
са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/
служебното правоотношение на кандидата.

1

▪ Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично
заболяване.
▪ Други документи, удостоверяващи професионална квалификация /по преценка
на кандидата/.
3.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността съгласно обявата са:
▪ Да са български граждани или граждани на други държави членки или чужди
граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или продължително
пребиваващи в страната чужди граждани - със съгласие на началника на
Регионално управление на образованието - Сливен или дългосрочно и постоянно
пребиваващи в страната чужди граждани;
▪ Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, да не са лишени от правото да упражнява професията си и да не
страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на
децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването
съгласувано с министъра на образованието и науката;
▪ Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от
Кодекса на труда /КТ/ и трудовото им правоотношение да не е било
прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал.
1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса,
освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
▪ Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на
висшето образование „магистър";
▪ Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с
присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител",
"детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с
присъдена квалификация
"учител" и допълнителна професионална
квалификация "детски учител" по смисъла на чл. 213 ал. 1 от ЗПУО;
▪ Да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213
ал. 2 от ЗПУО.

Име, презиме и
№ фамилия на
кандидата

Подадени ли
са
документите
в указания в
обявлението
срок 1

Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват
според
обявата 2

Удостоверяват ли
подадените документи
съответствие на
Основание
кандидата с
за
обявените минимални
недопускане
специфични
изисквания за заемане
на длъжността

1

Виктория Георгиева
Андонова

да

да

да

2

Ирина Янчева
Грунова

да

да

да

3

Катя Димитрова
Ангелова

да

да

да
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Име, презиме и
№ фамилия на
кандидата

Подадени ли
са
документите
в указания в
обявлението
срок 1

Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват
според
обявата 2

Удостоверяват ли
подадените документи
съответствие на
Основание
кандидата с
за
обявените минимални
недопускане
специфични
изисквания за заемане
на длъжността

4

Мария Вангелова
Байнашева-Коева

да

да

да

5

Стефка Енчева
Пенкова

да

да

да

II.

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

А)

Допуска до втори етап на конкурса /тест/ следните кандидати:

1.

Виктория Георгиева Андонова, кандидат за длъжността „Директор“ на Детска
градина „Вержин и Хаик Папазян“, гр. Сливен, община Сливен

2.

Ирина Янчева Грунова, кандидат за длъжността „Директор“ на Детска градина
„Здравец“, гр. Сливен, община Сливен

3.

Катя Димитрова Ангелова кандидат за длъжността „Директор“ на Детска градина
„Вержин и Хаик Папазян“, гр. Сливен, община Сливен

4.

Мария Вангелова Байнашева-Коева кандидат за длъжността „Директор“ на Детска
градина „Вержин и Хаик Папазян“, гр. Сливен, община Сливен

5.

Стефка Енчева Пенкова кандидат за длъжността „Директор“ на Детска градина
„Здравец“, гр. Сливен, община Сливен

Посочените кандидати трябва да се явят за тест на 07.10.2021 г. от 10:30 часа в зала
„Май“ в сградата на Община Сливен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валя Радева,
Секретар на Община Сливен

_____________________
/подпис/

ЧЛЕНОВЕ:
Веселин Дяков,
началник на отдел „Човешки ресурси”

_____________________
/подпис/

Ина Николова,
главен експерт в Дирекция ОКВО

_____________________
/подпис/

Елеонора Мавродиева,
старши юрисконсулт в Отдел НПО

_____________________
/подпис/
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