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З А П О В Е Д И

ПРИЛОЖЕНИЕ

Брой 27 (1577) 7 – 13 юли 2022 г. Година XXXI.  

Конкурси за заемане на длъжността „директор“ на държавни и общински 
институции в системата на предучилищното и училищното образование

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-3475/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образо-
вание и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните 

и общинските институции в системата на предучилищното и 
училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните 
училища:

№ ИМЕ НА УЧИЛИ-
ЩЕТО

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА ОБЛАСТ

1. Средно училище 
,,Мито Орозов“ Враца Враца Враца

2. Средно училище 
,,Димитър Митев“ Ловеч Ловеч Ловеч

3.
Възпитателно 
училище-интернат 
,,Христо Ботев“

с. Подем Долна Митро-
полия Плевен

4. Средно училище  
,,Поп Минчо Кънчев“ Стара Загора Стара Загора Стара 

Загора

5.

Специално училище 
за ученици  
с увреден слух 
,,Свети Иван Рилски“

Търговище Търговище Търговище

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансо-
ва дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република 
България образование е вписана в Регистъра на завършилите сту-
денти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостовере-
ние не се прилага;

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж;

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1;

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата);

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път;

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 ч. на 

08.08.2022 г., както следва:
1. кандидатите за длъжността „директор“ на Средно училище „Мито 

Орозов“ – Враца, подават документи в Регионалното управление 
на образованието – Враца, адрес: Враца, ул. „Софроний Врачански“ 
№ 6. Телефон за контакт: 092/627-398 вътр. 304;

2. кандидатите за длъжността „директор“ на Средно училище 
,,Димитър Митев“ – Ловеч, подават документи в Регионалното уп-
равление на образованието – Ловеч, адрес: Ловеч, ул. „Търговска“  
№ 43, ет. 10. Телефон за контакт: 068/60-38-08;

3. кандидатите за длъжността „директор“ на Възпитателно учили-
ще-интернат ,,Христо Ботев“ – Подем, общ. Долна Митрополия, обл. 
Плевен, подават документи в Регионалното управление на образо-
ванието – Плевен, адрес Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23. 
Телефон за контакт: 064/84-12-73;

4. кандидатите за длъжността „директор“ на Средно училище 
,,Поп Минчо Кънчев“ – Стара Загора, подават документи в Регио-
налното управление на образованието – Стара Загора, адрес: Стара 
Загора, ул. „Барейро“ № 9. Телефон за контакт: 042/62-19-58;

5. кандидатите за длъжността „директор“ на Специалното учили-
ще за ученици с увреден слух ,,Свети Иван Рилски“ – Търговище, 
подават документи в Регионалното управление на образованието 
– Търговище, адрес: Търговище, ул. „Ив. Вазов“ 1, ет. 2. Телефон за 
контакт: 0601/6-28-35.

Документите могат да бъдат подадени и по електронен път – на 
електронна поща: priemna@mon.bg (подписани с електронен подпис 
от кандидата). Телефон за контакт: 02/9217559.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в де-
ловодството на съответното регионално управление на образова-
нието.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кан-
дидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-
министъра на образованието и науката, определен да осъществява 

координацията на дейностите, свързани с държавната политика в 
системата на предучилищното и училищното образование.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката

Към Заповед № РД09-3475/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 
„директор“ на държавните училища следва да познават

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за държавната собственост
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския 
съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за 
преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеж-
дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогиче-
ските специалисти в институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 
изпитите за придобиване на професионална квалификация 

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информа-
ционното и библиотечното осигуряване на детските градини, учили-
щата и центровете за подкрепа за личностно развитие

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Благоевград 

ЗАПОВЕД
№ РД-06-798/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образова-

ние и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  

„директор“ в държавните и общинските институции  
в системата на предучилищното и училищното образование  

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Благоевград:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ГТ „Алеко Константинов“ Банско Банско

2. ПЛТГ „Никола Йонков 
Вапцаров“ Банско Банско

3. НХГ „Св. св. Кирил  
и Методий“

Благоевград Благоевград

4. СУ „Св. св. Кирил  
и Методий“ с. Брезница Гоце

Делчев

5. ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Борово Гоце
Делчев

6. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Баничан Гоце
Делчев

7. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Кресна Кресна

8. ПГ „Пейо Крачолов Яворов“ Петрич Петрич

9. ПГИТ „Проф. д-р Асен 
Златаров“ Петрич Петрич

10. 3. ОУ „Гоце Делчев“ Петрич Петрич

11. СУ „Братя Каназиреви“ Разлог Разлог

12. ОУ „Неофит Рилски“ с. Горно 
Драглище Разлог

13. Професионална техническа 
гимназия  Сандански                            Сандански

14. Вечерна гимназия Сандански                            Сандански  

15. ОУ „Братя Миладинови“ с. Склаве Сандански

16. ОбУ „Св. св. Кирил  
и Методий“

с. Плетена Сатовча

17. НУ „Васил Левски“ с. Осина Сатовча

18. ОУ „Братя Миладинови“ с. Годешево Сатовча

19. ОУ „Стефка Събчева“ с. Ваклиново Сатовча

20. ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Долно 
Осеново

Симитли

21.
СУ „Св. Паисий Хилендарски“

с. Абланица Хаджидимово

22.
ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

с. Копривлен Хаджидимово

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния про-

цес в институцията в съответствие с държавната политика в об-
ластта на образованието, планира, организира, координира, 
контролира и отговаря за цялостната административно-управ- 
ленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер 

независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 
4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може 
да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-

но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и профе-
сионална квалификация, която да позволява на кандидата да фор-
мира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на институ-

цията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 

на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удос-
товеряващ такъв стаж

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ лип-
сата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите 
по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан не-
прозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепцията 
се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 08.08.2022 

г. включително в Регионалното управление на образованието – Благо-
евград, адрес: Благоевград, ул. „Тракия“ № 2, или на електронна поща: 
ztodorova@ruo-blg.bg (подписани с електронен подпис от кандидата). 

Телефони за контакт: 073/88-52-70; 0889/60-60-75.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

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

съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се из-
вършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловод-
ството на Регионалното управление на образованието – Благоевград.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата 
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ

Началник на Регионалното управление на образованието 
– Благоевград

Към Заповед № РД-06-798/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския 
съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 
преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеж-
дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване 
на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогиче-
ските специалисти в институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спорт-
на подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 

•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование 

•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-
ниците и учебните помагала 

•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 
изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците 

•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-
логичното и интеркултурното образование

•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 
лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на пре-

дучилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 

на изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Бургас 

ЗАПОВЕД
№ РД-06-862/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образова-

ние и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  

„директор“ в държавните и общинските институции  
в системата на предучилищното и училищното образование  

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Бургас:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно училище  
„Христо Ботев“ с. Пирне Айтос

2. Основно училище  
„Атанас Манчев“ Айтос Айтос

3. Основно училище  
„Васил Левски“ Българово Бургас

4. Основно училище  
„Христо Ботев“ кв. „Победа“ Бургас

5. Основно училище 
„Иван Вазов“ кв. „Банево“ Бургас

6. Основно училище 
„Братя Миладинови“ Бургас Бургас

7. Обединено училище 
„Св. Климент Охридски“ кв. „Рудник“ Бургас

8. Средно училище 
„Йордан Йовков“ Бургас Бургас

9. Средно училище 
„Константин Петканов“ Бургас Бургас

10. Вечерно средно училище 
„Захари Стоянов“ Бургас Бургас

11. Немска езикова гимназия 
„Гьоте“ Бургас Бургас

12. Профилирана природо-
математическа гимназия  
„Акад. Никола Обрешков“

Бургас Бургас

13. Професионална гимназия  
по електротехника  
и електроника 
„Константин Фотинов“

Бургас Бургас

14. Професионална гимназия  
по транспорт Бургас Бургас

15. Професионална техническа 
гимназия Бургас Бургас

16. Основно училище 
„Петко Рачев Славейков“ Карнобат Карнобат

17. Основно училище 
„Георги Стойков Раковски“ с. Оризаре Несебър

18. Професионална гимназия  
по туризъм „Иван Вазов“

к.к. „Слънчев 
бряг“ Несебър

19. Основно училище  
„Елин Пелин“ с. Дъбник Поморие

20. Средно училище „Иван Вазов“ Поморие Поморие

21. Основно училище  
„Христо Ботев“

с. Ново 
Паничарево Приморско

22. Основно училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ с. Планиница Руен

23. Основно училище  
„Реджеб Кюпчу“ с. Сини рид Руен

24. Основно училище  
„Д-р Петър Берон“ с. Вресово Руен
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25. Основно училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ с. Зайчар Руен

26. Основно училище  
„Димчо Дебелянов“ с. Снягово Руен

27. Основно училище  
„Иван Вазов“ с. Струя Руен

28. Средно училище  
„Димитър Полянов“ с. Трънак Руен

29. Основно училище  
„Христо Ботев“ с. Лозарево Сунгурларе

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и от-
говаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застраша-

ват живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба 
№ 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не 
може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и граждан-
ска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към 

чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република 
България образование е вписана в Регистъра на завършилите сту-
денти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостовере-
ние не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли  
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/
служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образова-
нието – Бургас, адрес: Бургас, ул. „Гладстон“ № 150, партерен етаж, 
стая № 2, или на електронна поща: rio_burgas@mon.bg (подписани 
с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 056/87-49-84.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се из-
вършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловод-
ството на Регионалното управление на образованието – Бургас.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кан-
дидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява  
от СТЕЛИАНА САШЕВА – началник на отдел АПФСИО.

ПЕТЯ ПЕТРОВА
Началник на РУО – Бургас

Към Заповед № РД-06-862/05.07.2022 г.  
на началника на РУО – Бургас

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при из-

готвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Варна

ЗАПОВЕД
№ РД-06-787/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образова-

ние и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  

„директор“ в държавните и общинските институции  
в системата на предучилищното и училищното образование (Обн., 

ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Варна:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Царевци Аврен

2. Средно училище  
„Св. св. Кирил и Методий“ Игнатиево Аксаково

3. ОУ „Отец Паисий“ Бяла Бяла

4. Професионална гимназия  
по селско стопанство и туризъм Бяла Бяла

5. ОУ „Иван Вазов“ Варна Варна

6. Второ ОУ 
„Никола Йонков Вапцаров“ Варна Варна

7. ОУ „Стоян Михайловски“ Варна Варна

8. ОУ „Йордан Йовков“ Варна Варна

9. ОУ „Св. Иван Рилски“ Варна Варна

10. ОУ „Добри Войников“ с. Каменар Варна

11. Средно училище „Гео Милев“ Варна Варна

12. Математическа гимназия  
„Д-р Петър Берон“ Варна Варна

13.

Професионална гимназия  
по горско стопанство  
и дървообработване  
„Николай Хайтов“

Варна Варна

14.
Професионална гимназия  
по строителство, архитектура  
и геодезия „Васил Левски“

Варна Варна

15. Професионална гимназия  
по електротехника Варна Варна

16. Професионална техническа 
гимназия Варна Варна

17. Средно училище „Васил Левски“ Девня Девня

18. ОУ „Христо Ботев“ с. Пчелник Долни 
чифлик

19. ОУ „Христо Смирненски“ с. Гроздьово Долни 
чифлик

20. Обединено училище 
„Христо Ботев“ с. Цонево Дългопол

21. Второ  ОУ „Иван Вазов“ Провадия Провадия

22. ОУ „Христо Ботев“ с. Житница Провадия

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта 
на образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно пре-
биваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по нака-
зателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и граж-
данска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8,  

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостовере-
ние не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.
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5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/
служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан 
непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението и концепци-
ята се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на об-
разованието – Варна, адрес: ул. „Цар Симеон I“ № 32, ет.3,  
офис № 5, или на електронна поща: rio_varna@mon.bg (подписани с 
електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 052/687-487.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регио-
налното управление на образованието – Варна,                    ул. 
„Цар Симеон I“ № 32, ет.3, офис № 5.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандида-
та длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъ-
ществява от АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ – началник  
на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и инфор-
мационно обслужване“ в РУО – Варна.

Д-р ИРЕНА РАДЕВА
Началник на РУО – Варна

Към Заповед № РД-06-787/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „ди-
ректор“ на държавните и общинските училища, държавните нес-
пециализирани училища, държавните и общинските центрове за 
специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа 
за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития 

и астрономически обсерватории и планетариуми, трябва да 
познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеж-
дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спорт-
на подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и от-

клоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците 
•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 

сключване на трудов договор 
•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на ли-

цата от институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Велико Търново

ЗАПОВЕД
 №РД-06-635/05.07.2022 г.

 
На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  

с чл. 217, ал.2 и ал. 5 от Закона за предучилищното  
и училищното образование (ЗПУО) и чл. 4 от Наредба № 16  

от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане  
на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции 

в системата на предучилищното  
и училищното образование 

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Велико Търново:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. Основно училище
„Бачо Киро“ Велико Търново Велико 

Търново

2. Основно училище  
„Св. Патриарх Евтимий“ Велико Търново Велико 

Търново

3. Основно училище
 „Васил Левски“ с. Леденик Велико 

Търново

4. Основно училище
 „Христо Ботев“ с. Ресен Велико 

Търново

5. Профилирана хуманитарна 
гимназия  
„Св. св. Кирил и Методий“

Велико Търново Велико 
Търново

6. Основно училище  
„Св. Паисий Хилендарски“ Горна Оряховица Горна 

Оряховица

7. Основно училище 
„Отец Паисий“ с. Писарево Горна 

Оряховица

8. Основно училище 
„Климент Охридски“ с. Драганово Горна 

Оряховица

9. Основно училище  
„Св. св. Кирил и Методий“ с. Поликраище Горна 

Оряховица

10. Основно училище
 „Христо Ботев“ с. Алеково Свищов

11. Професионална държавна 
търговска гимназия 
„Димитър Хадживасилев“

Свищов Свищов

12. Начално училище
 „Иван Вазов“ с. Царски извор Стражица

13. Основно училище  
„Св. Климент Охридски“ с. Виноград Стражица

14. Средно училище  
„Ангел Каралийчев“ Стражица Стражица

15. Средно училище  
„Св. Климент Охридски“ с. Камен Стражица

16. Средно училище  
„Св. Климент Охридски“ Сухиндол Сухиндол

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта 
на образованието, планира, организира, координира, контролира 
и отговаря за цялостната административно-управленска и финан-
сова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна 
по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в 
страната граждани на трети държави, получили право на достъп 
до пазара на труда в Република България при условията и по 
реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, 
или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди 
граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специа-
лист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образо-

вателно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на 
длъжността професионално направление съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и професионалните направ-
ления и професионална квалификация, която да позволява на 
кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по 
наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на 

институцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредба №16/2022 г.).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифи-

кационна степен на висше образование или удостоверение за 
признаване на придобито висше образование от чуждестранни 
висши училища и документ за придобита професионална ква-
лификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито 
в Република България образование е вписана в Регистъра на 
завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата на издаване и висшето училище, издало диплома-
та, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина 
висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документа-
ция, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като 
копие на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – 
трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг 
документ, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 
г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се 
заема длъжност на педагогически специалист – оригинал, за 
заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1 от Наредба №16/2022 г.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията 
за период от три години до 10 стандартни печатни страници, 
едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 
12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се 
представя в запечатан непрозрачен плик освен в случаите, 
когато заявлението и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Велико Търново, адрес: Велико Търново,  
ул. „Арх. Георги Козаров“ №1, ет.1, или на електронна поща: 
rio_vt@ruo-vt.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 062/61-63-25, 062/61-63-14.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и 

четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, 

следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са 
оформени до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Велико Търново.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пъл-
номощниците им се предоставя или изпраща по електронна 
поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната 
длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Инж. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА

Началник на РУО – Велико Търново

Към Заповед № РД-06-635/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат
 
•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на не-

законно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регла-

мент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 
Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното по-

ложение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидира-
не на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 
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•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	 20.04.2017	 г.	 за	 нормиране	 и	 заплащане	 на	
труда	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболява-
нията	и	отклоненията,	които	застрашават	живота	и	здравето	на	
децата	и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	
за	сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	 5	 от	 30.11.2015	 г.	 за	 общообразователната	 под-
готовка	

•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	
за	системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	
на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учеб-
ниците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	 19.06.2014	 г.	 за	 здравните	 изисквания	 при	
изготвяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	г.	за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	 13	 от	 21.09.2016	 г.	 за	 гражданското,	 здравното,	
екологичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	 от	 16.11.2016	 г.	 за	 представителното	 облекло	
на	 лицата	 от	 институциите	 в	 системата	 на	 предучилищното	 и	
училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионално-
то	развитие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	
специалисти

•	 НАРЕДБА	№	18	от	09.09.2021	г.	за	инспектирането	на	детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	профе-
сионална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	за	детските	и	ученическите	туристически	пътувания	с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	пре-
дучилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеж-
дане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	
на	изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Видин	

ЗАПОВЕД
№	РД-10-84/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	чл.	
217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	образова-

ние	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.		
за	провеждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	

в	държавните	и	общинските	институции	в	системата		
на	предучилищното	и	училищното	образование		

(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Видин:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1. ГПЧЕ	„Йордан	Радичков“ Видин Видин

2. ППМГ	„Екзарх	Антим	I“ Видин Видин

3. ПТГ	„Васил	Левски“ Видин Видин

4. ПГТ	„Михалаки	Георгиев“ Видин Видин

5. ОУ	„Еп.	Софроний	Врачански“ Видин Видин

6. ОУ	„Васил	Априлов“ с.	Рабиша Белоградчик

7. СУ	„Христо	Ботев“ Грамада Грамада

8. ОУ	„Св.	св.	Кирил	и	Методий“ с.	Бело	поле Ружинци

І. Характер на работа
Директорът	 на	 училището	 ръководи	 образователния	 процес	 в	

институцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	на	
образованието,	 планира,	 организира,	 координира,	 контролира	 и	
отговаря	за	цялостната	административно-управленска	и	финансова	
дейност	в	институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1.	Да	са	български	граждани,	граждани	на	друга	държава	членка	

на	Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	междудър-
жавна	спогодба,	продължително	пребиваващи	в	страната	граждани	
на	трети	държави,	получили	право	на	достъп	до	пазара	на	труда	в	
Република	България	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	трудова-
та	миграция	и	трудовата	мобилност,	или	дългосрочно	и	постоянно	
пребиваващи	в	страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	харак-

тер	независимо	от	реабилитацията.
4.	Да	не	са	лишени	от	правото	да	упражняват	професията.
5.	Да	не	страдат	от	заболявания	и	отклонения,	които	застра-

шават	 живота	 и	 здравето	 на	 децата	 и	 учениците,	 определени	 с	
Наредба	№	4	 от	 2016	 г.	 за	 заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	
които	не	може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	специалист.
6.	Да	имат	не	по-малко	от	5	години	учителски	стаж.	
7.	Да	притежават	диплома	за	висше	образование	с	образова-

телно-квалификационна	степен	„магистър“	в	съответното	на	длъж-
ността	 професионално	 направление	 съгласно	 Класификатора	 на	
областите	на	висше	образование	и	професионалните	направления	

и	професионална	квалификация,	която	да	позволява	на	кандидата	
да	формира	норма	на	преподавателска	работа.
Изискването	на	т.	3	не	се	прилага	за	лицата,	осъдени	по	наказа-

телни	дела,	посочени	в	чл.	1	от	Закона	за	политическа	и	граждан-
ска	реабилитация	на	репресирани	лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът	се	провежда	в	два	етапа:
1.	писмен	изпит,	който	включва	решаване	на	тест	и	решаване	

на	казуси;
2.	защита	на	концепция	за	стратегическо	управление	на	инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1.	Заявление	за	участие	в	конкурса	(Приложение	№	1	към	чл.	

8,	ал.	1	от	Наредбата).
2.	Копие	от	диплома		за	придобита	образователно-квалифика-

ционна	степен	на	висше	образование	или	удостоверение	за	при-
знаване	на	придобито	висше	образование	от	чуждестранни	висши	
училища	 и	 документ	 за	 придобита	 професионална	 квалификация	
„учител“.	Ако	 дипломата	 на	 кандидата	 за	 придобито	 в	 Република	
България	образование	е	вписана	в	Регистъра	на	завършилите	сту-
денти	 и	 докторанти,	 в	 заявлението	 се	 посочват	 номер,	 дата	 на	
издаване	и	висшето	училище,	издало	дипломата,	а	ако	документът	
за	 признаване	 на	 придобитото	 в	 чужбина	 висше	 образование	 е	
вписан	 в	 регистрите	 за	 академично	 признаване	 на	 Националния	
център	за	информация	и	документация,	в	заявлението	се	посочват	
номер	и	дата	на	издаване,	като	копие	на	диплома	или	удостовере-
ние	не	се	прилага.
3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	изискуемия	стаж	–	трудова,	

служебна	 или	 осигурителна	 книжка	 или	 копие	 на	 друг	 документ,	
удостоверяващ	такъв	стаж.
4.	 Документ	 за	 проведен	 медицински	 преглед,	 удостоверяващ	

липсата	на	заболяванията	по	чл.	2	от	Наредба	№	4	от	2016	г.	за	
заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	 може	 да	 се	 заема	
длъжност	на	педагогически	специалист	–	оригинал,	за	заемане	на	
длъжностите	по	чл.	7,	ал.	1.
5.	Карта	за	предварителен	медицински	преглед	(когато	са	изте-

кли	повече	от	три	месеца	от	последното	прекратяване	на	трудово-
то/служебното	правоотношение	на	кандидата).
6.	 Концепция	 за	 стратегическо	 управление	 на	 институцията	 за	

период	 от	 три	 години	 до	 10	 стандартни	 печатни	 страници,	 едно-
странно	разпечатани,	формат	А4,	шрифт	Times	New	Roman	12	pt,	
разстояние	между	редовете	1,15	lines.	Концепцията	се	представя	в	
запечатан	непрозрачен	плик	освен	в	случаите,	когато	заявлението	
и	концепцията	се	подават	по	електронен	път.
7.	Други	документи,	в	това	число:	за	придобита	професионално	

квалификационна	степен,	допълнителна	квалификация	и	др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите	 се	 подават	 от	 08.07.2022	 г.	 до	 17:30	 часа	 на	

08.08.2022	г.	включително	в	Регионалното	управление	на	образо-
ванието	–	Видин,	адрес:	Видин,	пл.	„Бдинци“	№	2А	(ет.	12),	или	на	
електронна	поща:	rio_vidin@mon.bg	(подписани	с	електронен	под-
пис	от	кандидата).
Телефон	за	контакт:	094/60-17-31.
При	подаването	на	документите	се	представят	и	оригиналите	за	

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

да	съдържат	всички	попълнени	страници	от	тях	и	да	са	оформени	
до	датата	на	подаване	на	документите.
Подаването	на	писмено	заявление	и	приложенията	към	него	се	

извършва	лично	от	всеки	кандидат	или	чрез	пълномощник	в	дело-
водството	на	Регионалното	управление	на	образованието	–	Видин.
Заявлението	и	приложенията	към	него	може	да	се	подават	и	по	

електронен	път	на	обявената	електронна	поща,	като	в	този	случай	
заявлението	и	концепцията	следва	да	бъдат	подписани	от	кандидата	
с	електронен	подпис.	Концепцията	следва	да	бъде	във	формат	PDF,	в	
криптиран	вид	чрез	един	от	следните	формати:	„.7z“,	„.zip“	или	„.rar“.	
При	подаване	на	заявленията	на	кандидатите	или	на	пълномощни-

ците	им	се	предоставя	или	изпраща	по	електронна	поща	на	кандида-
та	длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.

Контрол	по	изпълнение	на	заповедта	ще	се	осъществява	от	на-
чалника	на	РУО	–	Видин.

АНГЕЛ	ДОНКИН
Началник	на	РУО	–	Видин

Към Заповед № РД-10-84/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	незакон-
но	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстановява-
не	на	транспортните	разходи	или	на	разходите	за	наем	на	педагоги-
ческите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	предучилищното	
и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	 1	 от	 30.08.2016	 г.	 за	 условията	 и	 реда	 за	 прием	 и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	
и	обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболяванията	
и	отклоненията,	 които	 застрашават	живота	и	 здравето	на	 децата	
и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	 г.	 за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	 01.09.2016	 г.	 за	 оценяване	 на	 резултатите	 от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еколо-
гичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	 №	 15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	 учителите,	 директорите	и	 другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Враца

З А П О В Е Д
№	РД-06-538/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	чл.	
217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	образова-

ние	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.		
за	провеждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността		

„директор“	в	държавните	и	общинските	институции	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование		

(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)	

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Враца:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1. Основно	училище	
„Св.св.	Кирил	и	Методий“

с.	Добролево Борован

2. Професионална	гимназия		
по	облекло	„Елисавета	Багряна“ Бяла	Слатина Бяла	Слатина

3. Средно	училище	„Христо	Ботев“ с.	Галиче Бяла	Слатина

4. Основно	училище	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“ с.	Попица Бяла	Слатина

5. Основно	училище	„Христо	Ботев“ с.	Търнава Бяла	Слатина

6. Средно	училище	„Козма	Тричков“ Враца Враца

7. Средно	училище	„Отец	Паисий“ Враца Враца

8. Професионална	гимназия		
по	търговия	и	ресторантьорство Враца Враца

9. Средно	училище	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“

Козлодуй Козлодуй

10. Основно	училище	
„Васил	Априлов“

с.	Хърлец Козлодуй

11. Обединено	училище	
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“

с.	Краводер Криводол

12. Средно	училище		
„Св.	св.	Кирил	и	Методий“

Криводол Криводол

13. Основно	училище	„Васил	Левски“ с.	Ракево Криводол

14. Професионална	гимназия		
по	механизация		
на	селското	стопанство

Мездра
Мездра

15. Начално	училище		
„Д-р	Петър	Берон“

Оряхово
Оряхово

16. Основно	училище	
„Никола	Йонков	Вапцаров“ с.	Селановци Оряхово

І. Характер на работа
Директорът	 на	 училището	 ръководи	 образователния	 процес	 в	

институцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	на	
образованието,	 планира,	 организира,	 координира,	 контролира	 и	
отговаря	за	цялостната	административно-управленска	и	финансова	
дейност	в	институцията.
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II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава член-

ка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в стра-
ната граждани на трети държави, получили право на достъп до 
пазара на труда в Република България при условията и по реда 
на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или дъл-
госрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ ха-

рактер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специа-
лист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образо-

вателно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на 
длъжността професионално направление съгласно Класифика-
тора на областите на висше образование и професионалните 
направления и професионална квалификация, която да позволява 
на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифи-

кационна степен на висше образование или удостоверение за 
признаване на придобито висше образование от чуждестранни 
висши училища и документ за придобита професионална ква-
лификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито 
в Република България образование е вписана в Регистъра на 
завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, 
а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше 
образование е вписан в регистрите за академично признаване 
на Националния център за информация и документация, в заяв-
лението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг доку-
мент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са из-
текли повече от три месеца от последното прекратяване на тру-
довото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя 
в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявле-
нието и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Враца, адрес: Враца, ул. „С. Врачански“ № 6, ет. 3, 
стая 304, или на електронна поща: rio_vraca@mon.bg (подписани 
с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: Мария Вачева – главен специалист „Чо-
вешки ресурси“ в РУО – Враца, GSM.: 0894/38-50-20. 

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и 
четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, след-
ва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са офор-
мени до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Враца.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ЛОРЕТА КОЛЕВА 
Началник на РУО – Враца

Към Заповед № РД-06-538/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 
„директор“ на държавните и общинските училища, държав-
ните неспециализирани училища, държавните и общинските 
центрове за специална образователна подкрепа и на цен-

тровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 
ученически общежития и астрономически обсерватории и 

планетариуми, трябва да познават и прилагат
 
•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за 
провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при из-

готвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното разви-
тие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Габрово

З А П О В Е Д
№ РД-06-231/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  

„директор“ в държавните и общинските институции  
в системата на предучилищното и училищното образование 

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Габрово:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. Основно училище  
„Иван Вазов“ Габрово Габрово

2. Основно училище  
„Стефан Пешев“ Севлиево Севлиево

3. Основно училище  
„Проф. П.Н. Райков“ Трявна Трявна

4. Основно училище  
„Васил Левски“ Плачковци Трявна

5. Средно училище  
„Райчо Каролев“ Габрово Габрово

6. Професионална гимназия 
„Марин Попов“ Севлиево Севлиево

7.
Професионална гимназия  
по транспорт  
и машиностроене

с. Градница Севлиево

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифи-

кационна степен на висше образование или удостоверение за 
признаване на придобито висше образование от чуждестранни 
висши училища и документ за придобита професионална ква-
лификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито 
в Република България образование е вписана в Регистъра на 
завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, 
а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше 
образование е вписан в регистрите за академично признаване 
на Националния център за информация и документация, в заяв-
лението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка, или копие на друг доку-
мент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик освен в случаите, когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образо-
ванието – Габрово, адрес: град Габрово, ул. „Брянска“ № 30, ет.7, 
стая 702, или на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org (подписа-
ни с електронен подпис от кандидата).

Лице за контакт: Виктория Маркова – главен специалист „Човеш-
ки ресурси“, тел. 066/807 919.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Габрово.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, 
„.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандида-
та длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
ГЕОРГИ МАРИНОВ

Началник на РУО – Габрово

Към Заповед № РД-06-231/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
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общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 
трябва да познават и прилагат

 
•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	незаконно	
придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	(ЕС)	
2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европейския	съюз	
в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положение,	
обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	и	за	
преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеж-
дане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстановяване	
на	транспортните	разходи	или	на	разходите	за	наем	на	педагогическите	
специалисти	в	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	г.	за	условията	и	реда	за	прием	и	спортна	
подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	на	
професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	и	
обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	заве-
дения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболяванията	и	
отклоненията,	които	застрашават	живота	и	здравето	на	децата	и	уче-
ниците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	сис-
темата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	 г.	 за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	учи-
лищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебниците	
и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изготвяне	
и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	г.	за	оценяване	на	резултатите	от	обуче-
нието	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	екологич-
ното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	ли-
цата	 от	 институциите	 в	 системата	 на	 предучилищното	 и	 училищното	
образование

•	 НАРЕДБА	№	15	от	22.07.2019	г.	за	статута	и	професионалното	развитие	
на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	специалисти

•	 НАРЕДБА	№	18	от	09.09.2021	г.	за	инспектирането	на	детските	градини	
и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професионална	
квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	за	детските	и	ученическите	туристически	пътувания	с	обща	
цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	
училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	на	
обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Добрич

З А П О В Е Д
№	РД-18-1/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	чл.	
217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	образова-

ние	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.		
за	провеждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността		

„директор“	в	държавните	и	общинските	институции	в	системата	
на	предучилищното	и	училищното	образование		

(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)
О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	
училища	на	територията	на	област	Добрич:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно	училище	„Хан	Аспарух“	 Добрич Добрич

2. Основно	училище	„Христо	Ботев“ Добрич Добрич

3. Основно	училище	
„Никола	Й.	Вапцаров“ Добрич Добрич

4. Средно	училище	
„Св.св.	Кирил	и	Методий“ Добрич Добрич

5. Езикова	гимназия	„Гео	Милев“ Добрич Добрич

6. Професионална	гимназия		
по	ветеринарна	медицина		
„Проф.д-р	Георги	Павлов“

Добрич
Добрич

7. Професионална	гимназия		
по	аграрно	стопанство	 Добрич Добрич

8. Основно	училище	
„Св.	Климент	Охридски“

с.	Дуран-
кулак Шабла

9. Основно	училище	
„Йордан	Йовков“ Каварна Каварна

10. Основно	училище	
„Св.св.	Кирил	и	Методий“ с.	Белгун Каварна

11. Основно	училище	„Васил	Левски“ с.	Коритен Крушари

12. Основно	училище	„Васил	Левски“ с.	Пресе-
ленци

Генерал	
Тошево

І. Характер на работа
Директорът	на	училището	ръководи	образователния	процес	в	ин-

ституцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	на	обра-
зованието,	планира,	организира,	координира,	контролира	и	отговаря	
за	цялостната	административно-управленска	и	финансова	дейност	в	
институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1.	Да	са	български	граждани,	граждани	на	друга	държава	членка	на	

Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	междудържавна	
спогодба,	продължително	пребиваващи	в	страната	граждани	на	трети	
държави,	получили	право	на	достъп	до	пазара	на	труда	в	Република	
България	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	трудовата	миграция	
и	трудовата	мобилност,	или	дългосрочно	и	постоянно	пребиваващи	в	
страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер	

независимо	от	реабилитацията.
4.	Да	не	са	лишени	от	правото	да	упражняват	професията.
5.	Да	не	страдат	от	заболявания	и	отклонения,	които	застрашават	

живота	и	здравето	на	децата	и	учениците,	определени	с	Наредба	№	4	
от	2016	г.	за	заболяванията	и	отклоненията,	при	които	не	може	да	се	
заема	длъжност	на	педагогически	специалист.
6.	Да	имат	не	по-малко	от	5	години	учителски	стаж.
7.	Да	притежават	диплома	за	висше	образование	с	образовател-

но-квалификационна	степен	„магистър“	в	съответното	на	длъжността	
професионално	направление	съгласно	Класификатора	на	областите	на	
висше	образование	и	професионалните	направления	и	професионал-
на	квалификация,	която	да	позволява	на	кандидата	да	формира	норма	
на	преподавателска	работа.
Изискването	на	т.	3	не	се	прилага	за	лицата,	осъдени	по	наказа-

телни	дела,	посочени	в	чл.	1	от	Закона	за	политическа	и	гражданска	
реабилитация	на	репресирани	лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът	се	провежда	в	два	етапа:
1.	писмен	изпит,	който	включва	решаване	на	тест	и	решаване	на	

казуси;
2.	защита	на	концепция	за	стратегическо	управление	на	институцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1.	Заявление	за	участие	в	конкурса	(Приложение	№	1	към	чл.	8,	

ал.	1	от	Наредбата).
2.	Копие	от	диплома		за	придобита	образователно-квалификацион-

на	степен	на	висше	образование	или	удостоверение	за	признаване	
на	придобито	висше	образование	от	чуждестранни	висши	училища	и	
документ	 за	 придобита	 професионална	 квалификация	 „учител“.	Ако	
дипломата	на	кандидата	за	придобито	в	Република	България	образо-
вание	е	вписана	в	Регистъра	на	завършилите	студенти	и	докторанти,	в	
заявлението	се	посочват	номер,	дата	на	издаване	и	висшето	училище,	
издало	дипломата,	а	ако	документът	за	признаване	на	придобитото	
в	чужбина	висше	образование	е	вписан	в	регистрите	за	академично	
признаване	на	Националния	център	за	информация	и	документация,	
в	заявлението	се	посочват	номер	и	дата	на	издаване,	като	копие	на	
диплома	или	удостоверение	не	се	прилага.
3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	изискуемия	стаж	–	трудова,	

служебна	или	осигурителна	книжка	или	копие	на	друг	документ,	удос-
товеряващ	такъв	стаж.
4.	Документ	за	проведен	медицински	преглед,	удостоверяващ	лип-

сата	на	заболяванията	по	чл.	2	от	Наредба	№	4	от	2016	г.	за	забо-
ляванията	и	отклоненията,	при	които	не	може	да	се	заема	длъжност	
на	педагогически	специалист	–	оригинал,	за	заемане	на	длъжностите	
по	чл.	7,	ал.	1.
5.	Карта	за	предварителен	медицински	преглед	(когато	са	изтекли	

повече	от	три	месеца	от	последното	прекратяване	на	трудовото/слу-
жебното	правоотношение	на	кандидата).
6.	Концепция	за	стратегическо	управление	на	институцията	за	пе-

риод	от	три	години	до	10	стандартни	печатни	страници,	едностранно	
разпечатани,	формат	А4,	шрифт	Times	New	Roman	12	pt,	разстояние	
между	редовете	1,15	lines.	Концепцията	се	представя	в	запечатан	не-
прозрачен	плик,	освен	в	случаите	когато	заявлението	и	концепцията	
се	подават	по	електронен	път.
7.	 Други	 документи,	 в	 това	 число:	 за	 придобита	 професионално	

квалификационна	степен,	допълнителна	квалификация	и	др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите	 се	 подават	 от	 08.07.2022	 г.	 до	 17:30	 часа	 на	

08.08.2022	 г.	 включително	 в	 Регионалното	 управление	 на	 образо-
ванието	–	Добрич,	адрес:	Добрич,	пл.	„Свобода“,	№	5,	ет.	3.		лице	
за	контакт:	Веска	Димитрова	,	тел	058/602-307,	или	на	електронна	
поща:	rio_dobrich@mon.bg,	телефон	за	контакт:	058/602-307.
При	 подаването	 на	 документите	 се	 представят	 и	 оригиналите	 за	

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

да	съдържат	всички	попълнени	страници	от	тях	и	да	са	оформени	до	
датата	на	подаване	на	документите.	
Подаването	на	писмено	заявление	и	приложенията	към	него	се	из-

вършва	лично	от	всеки	кандидат	или	чрез	пълномощник	в	деловодство-
то	на	Регионалното	управление	на	образованието	–	Добрич.
Заявлението	и	приложенията	към	него	може	да	се	подават	и	по	

електронен	път	на	обявената	 електронна	поща,	 като	в	 този	случай	
заявлението	и	концепцията	следва	да	бъдат	подписани	от	кандидата	
с	електронен	подпис.	Концепцията	следва	да	бъде	във	формат	PDF,	в	
криптиран	вид	чрез	един	от	следните	формати:	„.7z“,	„.zip“	или	„.rar“.	
При	подаване	на	заявленията	на	кандидатите	или	на	пълномощни-

ците	им	се	предоставя	или	изпраща	по	електронна	поща	на	кандидата	
длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.

Контрол	по	изпълнение	на	заповедта	ще	осъществявам	лично.

СВЕТЛАНА	ВАСИЛЕВА
Началник	на	Регионалното	управление	

на	образованието	–	Добрич

ЛЮБОМИР	ТОДОРОВ	
Началник	на	Регионалното	управление	

на	образованието	–	Добрич
(съгласно	заповед	№	РД-06-379/01.07.2022	г.)	

на	началника	на	РУО	–	Добрич

Към Заповед № РД-18-1/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	неза-
конно	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	
г.	и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	 г.	 за	условията	и	реда	за	прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	
и	обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболяванията	
и	отклоненията,	които	застрашават	живота	и	здравето	на	децата	
и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	из-
готвяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	 г.	за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еко-
логичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	15	от	22.07.2019	г.	за	статута	и	професионалното	разви-
тие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	специалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Добрич

ЗАПОВЕД
№	РД-18-3/06.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	чл.	
217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	образо-
вание	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	провеждане	
на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	държавните	
и	общинските	институции	в	системата	на	предучилищното	и	
училищното	образование	(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	ин-
ституции	на	територията	на	област	Добрич:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. Център	за	специална	
образователна	подкрепа Каварна Каварна



ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 27, 7 – 13. VII. 2022 Г.

КОНКУРСИ

VIII стр. 

І. Характер на работа
Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа 

ръководи процеса на обучение, възпитание и социализация в ин-
ституцията в съответствие с държавната политика в областта на 
приобщаващото образованието, планира, организира, координира, 
контролира и отговаря за цялостната административно-управлен-
ска и финансова дейност в институцията, осъществява  дейности 
по чл.49, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование и специфични  задължения, определени с правилника за 
устройството и дейността на Центъра. 

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по между-
държавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граж-
дани на трети държави, получили право на достъп до пазара на 
труда в Република България при условията и по реда на Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и 
постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж в областта 
на обучението и/или ресурсното подпомагане на деца и ученици 
със специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 9:00 часа на 08.07.2022 г. до 17:30 

часа на 08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на 
образованието – Добрич, адрес: Добрич, пл. „Свобода“, № 5, ет. 
3, лице за контакт: Веска Димитрова, или на електронна поща: 
rio_dobrich@mon.bg  (подписани с електронен подпис от кандида-
та).Телефон за контакт: 058/602-307.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и 
четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 
да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Добрич.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Неразделна част от настоящата заповед е списък на норма-
тивните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на 
Центъра за специална образователна подкрепа следва да познават.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от на-
чалника на Регионалното управление на образованието – Добрич.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА
Началник на Регионалното управление 

на образованието – Добрич

Към Заповед № РД-18-3/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Евро-
пейския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното по-

ложение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболява-

нията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на 
децата и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подго-

товка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло 

на лицата от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионално-
то развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на профе-
сионална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на пре-

дучилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провежда-

не на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 

на изпитите за придобиване на професионална квалификация
•	 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специ-

ална образователна подкрепа, Обн. – ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г., 
издаден от министъра на образованието и науката

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Кърджали

ЗАПОВЕД
№ РДА-09-340/05.07.2022 г. 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образова-

ние и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ 
в държавните и общинските институции в системата на предучи-

лищното и училищното образование  
(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В АМ

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Кърджали:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ Кърджали Кърджали

2. ПГ по икономика 
„Алеко Константинов“ Кърджали Кърджали

3. ПГ по туризъм 
„Проф. д-р Асен Златаров“ Кърджали Кърджали

4. ПГ по селско  
и горско стопанство Кърджали Кърджали

5. ПГ по строителство 
„Христо Смирненски“ Кърджали Кърджали

6. СУ „Владимир  
Димитров-Майстора“ Кърджали Кърджали

7. ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново Кърджали

8. ОУ „Иван Вазов“ с. Костино Кърджали

9. ОУ „Гео Милев“ с. Конево Кърджали

10. ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Рани лист Кърджали

11. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Енчец Кърджали

12. ОУ „Васил Левски“ с. Дрангово Кирково

13. ОУ „Васил Левски“ с. Тихомир Кирково

14. ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово Кирково

15. ОУ „Васил Левски“ с. Равен Момчилград

16. ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Звездел Момчилград

17. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Нановица Момчилград

18. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Странджево Крумовград

19. ОУ „Христо Смирненски“ с. Бял извор Ардино

20. ОУ „Христо Смирненски“ с. Рогозче Джебел

21. ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Паничково Черноочене

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8,  

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага;

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.
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V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Кърджали, адрес: ул. „Миньорска“ №1, ет. 3 или на 
електронна поща: riokardjali@abv.bg. (подписани с електронен под-
пис от кандидата).

Телефон за контакт: 0361/60-412 – Сийка Иванова; 0361/60-410 –  
Нели Митрева.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и 
четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 
да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Кър-
джали.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
ДЕМИТРА МИРЯНОВА – началник на РУО – Кърджали

Към Заповед № РДА-09-340/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда 
за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на 
обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионално-
то развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 

на изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Кърджали

ЗАПОВЕД
№ РДА 09-346/07.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и 
общинските институции в системата на предучилищното и училищ-

ното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ЦСОП  на тери-
торията на област Кърджали:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ЦСОП „Д-р Петър Берон“ Кърджали Кърджали

І. Характер на работа
Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа ръко-

води процеса на обучение, възпитание и социализация в институцията 
в съответствие с държавната политика в областта на приобщаващото 
образование, планира, организира, координира, контролира и отговаря 
за цялостната административно – управленска и финансова дейност 
в институцията, осъществява дейности по чл. 49, ал.2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и специфични задължения, 
определени от правилника за устройството и дейността на Центъра.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка на 

Европейския съюз или на друга държава – страна по междудържавна 
спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети 
държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република 
България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция 
и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в 
страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер 

независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 
от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се 
заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж в областта 
на обучението и/или ресурсното подпомагане на деца и ученици със 
специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите на 
висше образование и професионалните направления и професионална 
квалификация, която да позволява на кандидата да формира норма на 
преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на 

казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на институ-

цията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удос-
товеряващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ лип-
сата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите 
по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан не-
прозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията 
се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образованието 
– Кърджали, адрес: ул. „Миньорска“ №1, ет. 3 или на електронна поща: 
riokardjali@abv.bg. (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 0361/60412 – Сийка Иванова; 0361/60410 – 
Нели Митрева.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловод-
ството на Регионалното управление на образованието – Кърджали.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандида-
та длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
ДЕМИТРА МИРЯНОВА – началник на РУО – Кърджали.

Към Заповед № РДА 09-346/07.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държав-
ните неспециализирани училища, държавните и общинските 
центрове за специална образователна подкрепа и на цен-

тровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 
ученически общежития и астрономически обсерватории и 

планетариуми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за 
провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при из-

готвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Кюстендил

ЗАПОВЕД
№ РД 06-248/07.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
за провеждане на конкурси за заемане на длъжността  



ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 27, 7 – 13. VII. 2022 Г.

КОНКУРСИ

X стр. 

„директор“ в държавните и общинските институции в системата 
на предучилищното и училищното образование  

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Кюстендил:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно училище 
„Св. Климент Охридски“

Дупница Дупница

2. Профилирана гимназия 
„Христо Ботев“

Дупница Дупница

3. Средно езиково училище 
„Св. Паисий Хилендарски“

Дупница Дупница

4. Начално училище 
„Св.св. Кирил и Методий“

с. Раждавица Кюстендил

5. Езикова гимназия 
„Д-р Петър Берон“

Кюстендил Кюстендил

6. Професионална техническа 
гимназия „Джон Атанасов“

Кюстендил Кюстендил

7. Професионална гимназия  
по селско стопанство  
„Св. Климент Охридски“

Кюстендил Кюстендил

8. Професионална гимназия 
по лека промишленост 
„Владимир Димитров-Майстора“ 

Кюстендил Кюстендил

9. Професионална гимназия
по икономика и мениджмънт 
„Йордан Захариев“

Кюстендил Кюстендил

10. Спортно училище „Васил Левски“ Кюстендил Кюстендил

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застраша-

ват живота и здравето на децата и учениците, определени с Наред-
ба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не 
може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на канди-
дата да формира норма на преподавателска работа, и  предвид 
изискванията на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. 
за статута и професионалното развитие на учителите, директорите 
и другите педагогически специалисти.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по 
наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на институ-

цията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република 
България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостовере-
ние не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Кюстендил, адрес: Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 
55“, етаж 6, стая № 2 или на електронна поща: io_mon_kst@rio-
kyustendil.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: Галина Аначкова – старши експерт „Човеш-
ки ресурси“, тел.: 078/52 75 12; 0879 99 29 10.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и 
четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 
да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Кюстендил.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД06-244/05.07.2022 г.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Нина 
Стефанова – началник на отдел АПФСИО в РУО – Кюстендил.

МАЯ СТОЙЧЕВА-НИКОЛОВА
Началник на Регионалното управление 

на образованието – Кюстендил

Към Заповед № РД06-248/07.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъж-

ността „директор“ на държавните и общинските училища, 
държавните неспециализирани училища, държавните и об-

щинските центрове за специална образователна подкрепа и 
на центровете за подкрепа за личностно развитие – самос-
тоятелни ученически общежития и астрономически обсер-
ватории и планетариуми, трябва да познават и прилагат

 
•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при из-

готвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на пре-

дучилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 

на изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Ловеч

ЗАПОВЕД
№ РД-10-269/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното  

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  
институции в системата на предучилищното и училищното образо-

вание (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните  
училища на територията на област Ловеч:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ Ловеч Ловеч

2. СУ „Тодор Кирков“ Ловеч Ловеч

3. ОУ „Васил Левски“ Малиново Ловеч

4. НУ „Христо Ботев“ Троян Троян

5. ОУ „Васил Левски“ Борима Троян

6. СУ „Васил Левски“ Априлци Априлци

7. СУ „Св.св. Кирил 
и Методий“

Угърчин Угърчин

8. ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“

Лесидрен Угърчин

9. ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий“

Бежаново Луковит

10. СУ „Алеко  
Константинов“

Луковит Луковит

11. ОУ „Георги Бенковски“ Черни Вит Тетевен

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към  

чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.
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4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ 43, етаж 10, стая 1006, 
или на електронна поща: ruo_lovech@abv.bg (подписани с електро-
нен подпис от кандидата).

Лице за контакт: Поля Петкова, тел.: 068/603-806;  
0879/800-830.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Ловеч.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Д-Р ИВАНИЧКА БУРОВСКА
И.д. началник на РУО – Ловеч

Към Заповед № РД-10-269/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на пред- 
училищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Монтана

ЗАПОВЕД
№ РД-05-428/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образова-
ние и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане  

на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните  
и общинските институции в системата на предучилищното  

и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Монтана:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно училище
„Св. Св. Кирил и Методий“ с. Замфирово Берковица

2. Основно училище
„Отец Паисий“ с. Мадан Бойчиновци

3. Средно училище 
„Васил Левски“ Бойчиновци Бойчиновци

4. Основно училище  
„Петко Р. Славейков“ с. Василовци Брусарци

5. Профилирана гимназия 
„Найден Геров“ Лом Лом

6. Основно училище 
„Климент Охридски“

с. Сталийска 
махала Лом

7. Професионална гимназия  
по лека промишленост Монтана Монтана

8. Профилирана гимназия  
с преподаване на чужди 
езици „Петър Богдан“

Монтана Монтана

9. Трето основно училище  
„Д-р Петър Берон“ Монтана Монтана

10. Четвърто основно училище 
„Иван Вазов“ Монтана Монтана

11. Шесто средно училище 
„Отец Паисий“ Монтана Монтана

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната 
граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара 
на труда в Република България при условията и по реда на Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и 
постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застраша-

ват живота и здравето на децата и учениците, определени с Наред-
ба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не 
може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по 
наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към  

чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 

училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република 
България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако докумен-
тът за признаване на придобитото в чужбина висше образование 
е вписан в регистрите за академично признаване на Национал-
ния център за информация и документация, в заявлението се 
посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или 
удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – 
трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг 
документ, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията 
за период от три години до 10 стандартни печатни страници, 
едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 
12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се 
представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато 
заявлението и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на обра-
зованието – Монтана, адрес: пл. „Жеравица“ 1, ет. 7, ст. 707, 
или на електронна поща: ruo-montana@ruo.mon.bg (подписани с 
електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 0894/472-619 – Вилия Цанова, гл. специа-
лист „Човешки ресурси“ в РУО – Монтана.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и 
четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 
да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Монтана.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пъл-
номощниците им се предоставя или изпраща по електронна 
поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната 
длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
Биляна Харалампиева – началник на отдел АПФСИО в РУО – 
Монтана.

ТРАЙКА ТРАЙКОВА
Началник на РУО – Монтана

Към Заповед № РД-05-428/ 05.07.2022 г.
на Началника на РУО – Монтана

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приема-
не и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
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•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	 г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	 г.	 за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еколо-
гичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	 №	 15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	 учителите,	 директорите	и	другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Пазарджик

ЗАПОВЕД
№	РД-06-254/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка		
с	чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	
образование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	про-
веждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“		

в	държавните	и	общинските	институции	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование		
(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Пазарджик:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ОУ	„Христо	Ботев“ с.	Исперихово Брацигово

2. ОУ	„Георги	Бенковски“ Велинград Велинград

3. ОУ	„Кочо	Честеменски“ с.	Динката Лесичово

4. ОУ	„Христо	Ботев“ с.	Главиница Пазарджик

5. ОУ	„Св.св.	Кирил		
и	Методий“	

Пазарджик Пазарджик

6. ОУ	„Стефан	Захариев“ Пазарджик Пазарджик

7. СУ	„Д-р	Петър	Берон“ Пазарджик Пазарджик

8. ОУ	„Константин	Величков“ с.	Паталеница Пазарджик

9. ОУ	„Кочо	Честименски“ с.	Пищигово Пазарджик

10. ОУ	„Георги	Бенковски“ с.	Хаджиево Пазарджик

11. ПГ	по	икономика	
и	мениджмънт

Пазарджик Пазарджик

12. ПГ	по	селско	стопанство	
„Царица	Йоанна“

Пазарджик Пазарджик

13. ПГ	по	промишлени	
технологии

Пазарджик Пазарджик

14. ОУ	„Двайсти	април“ Панагюрище Панагюрище

15. НУ	„Михаил	Куманов“ Пещера Пещера

16. ОУ	„Петко	Р.	Славейков“ Пещера Пещера

17. ОУ	„Никола	Вапцаров“	 с.	Варвара Септември

18. НУ	„Св.св.	Кирил		
и	Методий“

с.	Злокучене Септември

19. ОУ	„Св.св.	Кирил	и	
Методий“

с.	Ковачево Септември

20. НУ	„Васил	Левски“	 Септември Септември

І. Характер на работа
Директорът	 на	 училището	 ръководи	 образователния	 процес	 в	

институцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	на	
образованието,	 планира,	 организира,	 координира,	 контролира	 и	
отговаря	за	цялостната	административно-управленска	и	финансова	
дейност	в	институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1.	Да	са	български	граждани,	граждани	на	друга	държава	членка	

на	Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	междудър-
жавна	спогодба,	продължително	пребиваващи	в	страната	граждани	
на	трети	държави,	получили	право	на	достъп	до	пазара	на	труда	в	
Република	България	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	трудова-
та	миграция	и	трудовата	мобилност	или	дългосрочно	и	постоянно	
пребиваващи	в	страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	харак-

тер	независимо	от	реабилитацията.

4.	Да	не	са	лишени	от	правото	да	упражняват	професията.
5.	Да	не	страдат	от	заболявания	и	отклонения,	които	застраша-

ват	живота	и	здравето	на	децата	и	учениците,	определени	с	Наредба	
№	 4	 от	 2016	 г.	 за	 заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	
може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	специалист.
6.	Да	имат	не	по-малко	от	5	години	учителски	стаж.
7.	Да	притежават	диплома	за	висше	образование	с	образова-

телно-квалификационна	степен	„магистър“	в	съответното	на	длъж-
ността	 професионално	 направление	 съгласно	 Класификатора	 на	
областите	на	висше	образование	и	професионалните	направления	
и	професионална	квалификация,	която	да	позволява	на	кандидата	
да	формира	норма	на	преподавателска	работа.
Изискването	на	т.	3	не	се	прилага	за	лицата,	осъдени	по	наказа-

телни	дела,	посочени	в	чл.	1	от	Закона	за	политическа	и	граждан-
ска	реабилитация	на	репресирани	лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът	се	провежда	в	два	етапа:
1.	писмен	изпит,	който	включва	решаване	на	тест	и	решаване	

на	казуси;
2.	защита	на	концепция	за	стратегическо	управление	на	инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1.	Заявление	за	участие	в	конкурса	(Приложение	№	1	към	чл.	8,	

ал.	1	от	Наредбата).
2.	 Копие	 от	 диплома	 за	 придобита	 образователно-квалифика-

ционна	степен	на	висше	образование	или	удостоверение	за	при-
знаване	на	придобито	висше	образование	от	чуждестранни	висши	
училища	 и	 документ	 за	 придобита	 професионална	 квалификация	
„учител“.	Ако	 дипломата	 на	 кандидата	 за	 придобито	 в	 Република	
България	образование	е	вписана	в	Регистъра	на	завършилите	сту-
денти	 и	 докторанти,	 в	 заявлението	 се	 посочват	 номер,	 дата	 на	
издаване	и	висшето	училище,	издало	дипломата,	а	ако	документът	
за	 признаване	 на	 придобитото	 в	 чужбина	 висше	 образование	 е	
вписан	 в	 регистрите	 за	 академично	 признаване	 на	 Националния	
център	за	информация	и	документация,	в	заявлението	се	посочват	
номер	и	дата	на	издаване,	като	копие	на	диплома	или	удостовере-
ние	не	се	прилага.
3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	изискуемия	стаж	–	трудова,	

служебна	 или	 осигурителна	 книжка	 или	 копие	 на	 друг	 документ,	
удостоверяващ	такъв	стаж.
4.	 Документ	 за	 проведен	 медицински	 преглед,	 удостоверяващ	

липсата	на	заболяванията	по	чл.	2	от	Наредба	№	4	от	2016	г.	за	
заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	 може	 да	 се	 заема	
длъжност	на	педагогически	специалист	–	оригинал,	за	заемане	на	
длъжностите	по	чл.	7,	ал.	1.
5.	Карта	за	предварителен	медицински	преглед	(когато	са	изте-

кли	повече	от	три	месеца	от	последното	прекратяване	на	трудово-
то/служебното	правоотношение	на	кандидата).
6.	 Концепция	 за	 стратегическо	 управление	 на	 институцията	 за	

период	 от	 три	 години	 до	 10	 стандартни	 печатни	 страници,	 едно-
странно	разпечатани,	формат	А4,	шрифт	Times	New	Roman	12	pt,	
разстояние	между	редовете	1,15	lines.	Концепцията	се	представя	в	
запечатан	непрозрачен	плик,	освен	в	случаите	когато	заявлението	
и	концепцията	се	подават	по	електронен	път.
7.	Други	документи,	в	това	число:	за	придобита	професионално	

квалификационна	степен,	допълнителна	квалификация	и	др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите	 се	 подават	 от	 08.07.2022	 г.	 до	 17:30	 часа	 на	

08.08.2022	 г.	 включително	 в	 Регионалното	 управление	 на	 обра-
зованието	 –	 Пазарджик,	 адрес:	 Пазарджик,	 ул.	 „Пейо	 Яворов“	 	
№	1,	или	на	електронна	поща:	hr.pazardjik@ruo.mon.bg	(подписани	
с	електронен	подпис	от	кандидата).
Телефон	за	контакт:	034/443-152,	0876/330-155.
При	подаването	на	документите	се	представят	и	оригиналите	за	

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

да	съдържат	всички	попълнени	страници	от	тях	и	да	са	оформени	
до	датата	на	подаване	на	документите.	
Подаването	на	писмено	заявление	и	приложенията	към	него	се	

извършва	лично	от	всеки	кандидат	или	чрез	пълномощник	в	каби-
нета	„Човешки	ресурси“	на	Регионалното	управление	на	образова-
нието	–	Пазарджик.
Заявлението	и	приложенията	към	него	може	да	се	подават	и	по	

електронен	път	на	обявената	електронна	поща,	като	в	този	случай	
заявлението	и	концепцията	следва	да	бъдат	подписани	от	кандидата	
с	електронен	подпис.	Концепцията	следва	да	бъде	във	формат	PDF,	в	
криптиран	вид	чрез	един	от	следните	формати:	„.7z“,	„.zip“	или	„.rar“.	
При	подаване	на	заявленията	на	кандидатите	или	на	пълномощ-

ниците	им	се	предоставя	или	изпраща	по	електронна	поща	на	кан-
дидата	длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.

Контрол	по	изпълнение	на	заповедта	ще	се	осъществява	от	на-
чалника	на	отдел	„Административно-правно,	финансово-стопанско	
и	информационно	обслужване“.

ДОРА	ДУЛЧЕВА-ВЕЛИЧКОВА
Началник	на	РУО	–	Пазарджик

Към Заповед № РД-06-254/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат 

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	незакон-
но	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето

•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	на	
обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	 г.	 за	 условията	 и	реда	 за	 прием	и	
специализирана	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6.04.2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	и	
обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30.11.2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	 4	 от	 2016	 г.	 за	 заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	
които	не	може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	специалист

•	 НАРЕДБА	№	4	от	11.05.1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	
за	сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11.08.2016	г.	за	усвояването	на	българския	кни-
жовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11.08.2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	 г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	 г.	 за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еколо-
гичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	15	от	22.07.2019	г.	за	статута	и	професионалното	раз-
витие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	специалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Перник

ЗАПОВЕД
№	РД-11-01-1/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	
с	чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	
образование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	

провеждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	
държавните		

и	общинските	институции	в	системата	на	предучилищното	и	учи-
лищното	образование	(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Перник:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. 7.	ОУ	„Г.	С.	Раковски“ Перник Перник

2. 11.	ОУ	„Елин	Пелин“ Перник Перник

3. 13.	ОУ	„Св.св.	Кирил		
и	Методий“ Перник Перник

4. ОУ	„Св.	Климент	
Охридски“ с.	Кладница Перник

5. ОУ	„Св.св.	Кирил		
и	Методий“ с.	Дивотино Перник

6. ОУ	„Св.св.	Кирил		
и	Методий“ с.	Калище Ковачевци

7. ОУ	„Христо	Ботев“ с.	Гълъбник Радомир

8. ПГОТ	„Св.	Иван	Рилски“ Перник Перник

9. ПГТ	„Юрий	Гагарин“ Радомир Радомир

І. Характер на работа
Директорът	на	училището	ръководи	образователния	процес	в	

институцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	
на	образованието,	планира,	организира,	координира,	контролира	
и	отговаря	за	цялостната	административно-управленска	и	финан-
сова	дейност	в	институцията.	

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1.	 Да	 са	 български	 граждани,	 граждани	 на	 друга	 държава	

членка	на	Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	
междудържавна	 спогодба,	 продължително	 пребиваващи	 в	 стра-
ната	граждани	на	трети	държави,	получили	право	на	достъп	до	
пазара	на	труда	в	Република	България	при	условията	и	по	реда	
на	Закона	за	трудовата	миграция	и	трудовата	мобилност,	или	дъл-
госрочно	и	постоянно	пребиваващи	в	страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	ха-

рактер	независимо	от	реабилитацията.
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4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 
4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може 
да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-

но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и профе-
сионална квалификация, която да позволява на кандидата да фор-
мира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към  

чл. 8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република 
България образование е вписана в Регистъра на завършилите сту-
денти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на из-
даване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за 
признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан 
в регистрите за академично признаване на Националния център за 
информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостовере-
ние не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/
служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан 
непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепци-
ята се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образова-
нието – Перник, адрес: Перник, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 11, 
ет. 2, стая № 9, или на електронна поща: konkursi@ruo-pernik.bg 
(подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: Гергана Иванова – главен специалист „Чо-
вешки ресурси“, 

тел: 076/59-50-84 и 0895/599-419.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Перник.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на канди-
дата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от МАЯ 
СТОЯНОВА – началник на отдел АПФСИО.

ВАНЯ КОКОНОВА
Началник на РУО – Перник

Към Заповед № РД-11-01-1/05.07.2022 г. 
на Началника на РУО – Перник

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация

•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специа-
листи

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Плевен

ЗАПОВЕД
№ РД-08-566/05.07.2022 г. 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка 
 с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за про-
веждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“  

в държавните и общинските институции в системата  
на предучилищното и училищното образование  

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В АМ

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Плевен:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно училище 
„Климент Охридски“

Крушовене Долна 
Митрополия

2. Средно училище 
„Евлоги Георгиев“

Тръстеник Долна 
Митрополия

3. Основно училище 
„Св.св. Кирил и Методий“

Горни Дъбник Долни 
Дъбник

4. Професионална гимназия  
по селско стопанство 
„Професор Иван Иванов“

Долни 
Дъбник

Долни 
Дъбник

5. Начално училище 
„Св.св. Кирил и Методий“

Славяново Плевен

6. Основно училище 
„Валери Петров“

Плевен Плевен

7. Основно училище 
„Васил Левски“

Беглеж Плевен

8. Основно училище 
„Христо Ботев“

Николаево Плевен

9. Математическа гимназия 
„Гео Милев“

Плевен Плевен

10. Средно училище 
„Анастасия Димитрова“

Плевен Плевен

11. Професионална гимназия 
„Захарий Зограф“

Плевен Плевен

12. Основно училище 
„Христо Ботев“

Глава Червен 
бряг

13. Основно училище 
„Христо Ботев“

Рупци Червен 
бряг

14. Основно училище 
„Христо Смирненски“

Червен бряг Червен 
бряг

15. Обединено училище 
„Отец Паисий“

Радомирци Червен 
бряг

16. Търговска гимназия 
„Васил Евстатиев Априлов“

Червен бряг Червен 
бряг

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансо-
ва дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по между-
държавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граж-
дани на трети държави, получили право на достъп до пазара на 
труда в Република България при условията и по реда на Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и 
постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата);
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг доку-
мент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Плевен, адрес: ул. „Димитър Константинов“ № 23 
ет. 3, стая 324, или на електронна поща: e.gergova@ruopleven.bg 
(подписани с електронен подпис от кандидата).

Лица за контакт: Емилия Гергова – главен специалист „Човешки 
ресурси“ в РУО – Плевен.

Телефони за контакт: 064/800-954, 064/841-273.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
Регионалното управление на образованието – Плевен.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 
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При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списък с нормативните актове за длъжността „директор“ на 
общинските и държавните неспециализирани училища, които кан-
дидатът следва да познава е приложение, неразделна част от на-
стоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
началника на РУО – Плевен.

АЛБЕНА ТОТЕВА
Началник на Регионално управление 

на образованието – Плевен

КАЛИНКА КИРИЛОВА
Старши експерт по ОСО

Заместващ началника на РУО – Плевен,
съгласно Заповед № РД 10-633/28.06.2022 г.

Към Заповед № РД-08-566/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеж-
дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спорт-
на подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на ли-

цата от институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучи-

лищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Плевен

ЗАПОВЕД
№ РД-08-570/06.07.2022 г. 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за про-
веждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в дър-

жавните и общинските институции в системата на предучилищното 
и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В АМ

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следната инсти-
туция на територията на област Плевен:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1. Център за специална образовател-
на подкрепа „Леда Милева“

Долни 
Дъбник

Долни 
Дъбник

І. Характер на работа
Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа 

ръководи процеса на обучение, възпитание и социализация в ин-
ституцията в съответствие с държавната политика в областта на 
приобщаващото образованието, планира, организира, координира, 
контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и 
финансова дейност в институцията, осъществява  дейности по чл.49, 
ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и спе-
цифични  задължения, определени с правилника за устройството и 
дейността на Центъра. 

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка на 

Европейския съюз или на друга държава – страна по междудържавна 
спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети 
държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република 
България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция 
и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно пребиваващи в 
страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер 

независимо от реабилитацията.
4.  Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5.  Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 
4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да 
се заема длъжност на педагогически специалист.

6.  Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж в областта 
на обучението и/или ресурсното подпомагане на деца и ученици със 
специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и професио-
нална квалификация, която да позволява на кандидата да формира 
норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на 

казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата);
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, 
в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето учи-
лище, издало дипломата, а ако документът за признаване на при-
добитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за 
академично признаване на Националния център за информация и 
документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, 
като копие на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удос-
товеряващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ лип-
сата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите 
по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/
служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан не-
прозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията 
се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 9:00 часа на 08.07.2022 г. до 17:30 

часа на 08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на 
образованието – Плевен, адрес: ул. „Димитър Константинов“ № 23 ет. 
3, стая 324, или на електронна поща: e.gergova@ruopleven.bg (подпи-
сани с електронен подпис от кандидата).

Лица за контакт: Емилия Гергова – главен специалист „Човешки 
ресурси“ в РУО – Плевен.

Телефони за контакт: 064/800-954, 064/841-273.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Регио-
налното управление на образованието – Плевен.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 

заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандида-
та длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списък с нормативните актове за длъжността „директор“ на цен-
търа за специална образователна подкрепа, които кандидатът следва 
да познава е приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
началника на РУО – Плевен.

АЛБЕНА ТОТЕВА
Началник на Регионалното управление 

на образованието – Плевен

Към Заповед № РД-08-570/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация
•	 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специ-

ална образователна подкрепа, Обн. – ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г., 
издаден от министъра на образованието и науката

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Пловдив

ЗАПОВЕД
№ РД-05-5/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 27, 7 – 13. VII. 2022 Г.

КОНКУРСИ

XV стр. 

за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ 
в държавните и общинските институции в системата  

на предучилищното и училищното образование  
(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В АМ

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Пловдив:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ОУ „Проф. д-р Асен 
Златаров“

с. Боянци Асеновград

2. ОУ „Петко Каравелов“ Асеновград Асеновград

3. ОУ „Отец Паисий“ Асеновград Асеновград

4. ОУ „Панайот Волов“ Асеновград Асеновград

5. СУ „Св. Княз Борис I“ Асеновград Асеновград

6. ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“

с. Стрелци Брезово

7. ОУ „Отец Паисий“ с. Песнопой Калояново

8. ПГ по селско  
стопанство

Куклен Куклен

9. СУ „Христо Ботев“ Лъки Лъки

10. ОУ „Дядо Иван  
Арабаджията“

с. Царацово Марица

11. ОУ „Петър Бонев“ Перущица Перущица

12. ПГЛВ „Христо Ботев“ Перущица Перущица

13. СУ „Никола Вапцаров“ Пловдив Пловдив

14. СУ „Найден Геров“ Пловдив Пловдив

15. СУ „Симон Боливар“ Пловдив Пловдив

16. СУ „Братя Миладинови“ Пловдив Пловдив

17. Национална търговска 
гимназия

Пловдив Пловдив

18. ОУ „Княз Александър I“ Пловдив Пловдив

19. НУ „Христо Ботев“ Пловдив Пловдив

20. ОУ „Алеко
Константинов“

Пловдив Пловдив

21. ОУ „Васил Петлешков“ Пловдив Пловдив

22. ОУ „Яне Сандански“ Пловдив Пловдив

23. ПГ по транспорт и 
строителни технологии 
„Гоце Делчев“

Пловдив Пловдив

24. ПГ по архитектура,  
строителство и геодезия  
„Архитект Камен Петков“

Пловдив Пловдив

25. ПГ по машиностроене Пловдив Пловдив

26. ПГ по електротехника 
и електроника

Пловдив Пловдив

27. ОУ „Св. св. Кирил  
и Методий“

с. Дълбок извор Първомай

28. ОУ „Отец Паисий“ с. Искра Първомай

29. ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Чалъкови Раковски

30. ОУ „Христо Ботев“ с. Крумово Родопи

31. ОУ „Св. св. Кирил  
и Методий“

с. Кадиево Родопи

32. ОУ „Св. св. Кирил  
и Методий“

с. Първенец Родопи

33. ОУ – с. Богданица с. Богданица Садово

34. ОУ „Христо Ботев“ с. Поповица Садово

35. ОУ „Христо  
Смирненски“

Стамболийски Стамболийски

36. ПГ „Ген. Владимир 
Заимов“

Сопот Сопот

37. СУ „Иван Вазов“ Сопот Сопот

38. ОУ „Васил Левски“ Хисаря Хисаря

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и граждан-
ска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, 
в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето учи-
лище, издало дипломата, а ако документът за признаване на при-
добитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за 
академично признаване на Националния център за информация и 
документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, 
като копие на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Пловдив, адрес: Пловдив, ул. „Цариброд“ № 1 или 
на електронна поща: mail@ruoplovdiv.bg (подписани с електронен 
подпис от кандидата).

Телефони за контакт: 032/ 62-89-80; 032/ 63-49-15;  
032/ 63-18-45.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Пловдив.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кан-
дидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Ири-
на Минчева, главен юрисконсулт.

АНТОАНЕТА ПАКОВА
Началник на Регионалното управление на образованието  

– Пловдив

Към Заповед № РД-05-5/05.07.2022

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Разград

ЗАПОВЕД
№РД-04-01-203/07.07.2022 г. 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното об-
разование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеж-
дане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държав-
ните и общинските институции в системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В АМ

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Разград:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Професионална гимназия  
по земеделие „Климент Тимирязев“ Завет Завет

2. Основно училище „Васил Левски“ с. Сушево Завет

3. Основно училище „Христо Ботев“ Исперих Исперих

4. Основно училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ с. Вазово Исперих

5. Основно училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ с. Севар Кубрат

6. Основно училище „Виделина“ с. Сейдол Лозница

7. Спортно училище Разград Разград

8. Професионална гимназия  
по химични технологии  
и биотехнологии „Мария Кюри“

Разград Разград

9. Професионална гимназия  
по облекло  
„Станка Николица Спасо-Еленина“ 

Разград Разград

10 Основно училище „Елин Пелин“ с. Стражец Разград

11. Основно училище „Отец Паисий“ с. Дянково Разград

12. Средно училище 
„Св.св. Кирил и Методий“ с. Самуил Самуил

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта 
на образованието, планира, организира, координира, контролира 
и отговаря за цялостната административно-управленска и финан-
сова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в стра-
ната граждани на трети държави, получили право на достъп до 
пазара на труда в Република България при условията и по реда 
на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или дъл-
госрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ ха-

рактер независимо от реабилитацията.
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4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, а за длъж-
ността директор на спортно училище лица, придобили висше об-
разование с образователно-квалификационна степен „магистър“ 
и с не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 години профе-
сионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

7. Да притежават диплома за висше образование с образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на 
длъжността професионално направление съгласно Класификатора 
на областите на висше образование и професионалните направ-
ления и професионална квалификация, която да позволява на 
кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифи-

кационна степен на висше образование или удостоверение за 
признаване на придобито висше образование от чуждестранни 
висши училища и документ за придобита професионална ква-
лификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито 
в Република България образование е вписана в Регистъра на 
завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, 
а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше 
образование е вписан в регистрите за академично признаване 
на Националния център за информация и документация, в заяв-
лението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг доку-
мент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са из-
текли повече от три месеца от последното прекратяване на тру-
довото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя 
в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявле-
нието и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионал-
но квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Разград, адрес: бул. „Бели Лом“, № 40, ет.3, стая 
303 или на електронна поща: rio_razgrad@mon.bg (подписани с 
електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 084/61-11-17    и    084/61-11-13, лице 
за контакт Стефка Тоцева – главен специалист „Човешки ресурси“ 
в РУО – Разград.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и чет-
ливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, след-
ва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са офор-
мени до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Разград.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълно-
мощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща 
на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъж-
ност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
Светослав Добрев – началник отдел „Административно-правно, 
финансово-стопанско и информационно обслужване“ в РУО – 
Разград.

АНГЕЛ ПЕТКОВ
Началник на РУО – Разград

Към Заповед № РД-04-01-203/07.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация

•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-
но придобитото имущество

•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специа-
листи

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Русе

ЗАПОВЕД
№ РД-03-346/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане  
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните  

и общинските институции в системата на предучилищното 
и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Русе:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно училище 
„Олимпи Панов“ Русе Русе

2. Основно училище
„Братя Миладинови“ Русе Русе

3. Основно училище 
„Христо Смирненски“ Русе Русе

4. Основно училище 
„Христо Ботев“ Баниска Две могили

5. Основно училище 
„Петко Рачов Славейков“ Смирненски Ветово

6. Средно училище 
„Васил Левски“ Русе Русе

7. Професионална гимназия  
по електротехника и електрони-
ка „Апостол Арнаудов“

Русе Русе

8. Професионална гимназия  
по облекло  
„Недка Иван Лазарова“

Русе Русе

9. Професионална гимназия  
по дървообработване  
и вътрешна архитектура 
„Йосиф Вондрак“

Русе Русе

10. Професионална гимназия Бяла Бяла

ІІ. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образо-
ванието – Русе, адрес: Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18,  
ет. 10, ст. 2 или на електронна поща: rio_ruse@mon.bg (подписани 
с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 082/834-532.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Русе. 

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, 
„.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Асен 
Даскалов – началник на отдел АПФСИО в РУО – Русе. 

Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА
Началник на РУО – Русе
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Към Заповед № РД-03-346/05.07.2022 г.  
на началника на Регионално управление на образованието – Русе

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат 

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	държавната	собственост
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	неза-
конно	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	 г.	 за	 условията	и	реда	 за	прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	и	
обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	заболяванията	и	отклоне-
нията,	при	които	не	може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	
специалист

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	 г.	 за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еко-
логичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	 15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	24	от	10.09.2020	г.	за	физическата	среда	и	информа-
ционното	и	библиотечното	осигуряване	на	детските	градини,	учили-
щата	и	центровете	за	подкрепа	за	личностно	развитие

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Русе

ЗАПОВЕД
№	РД-03-348/05.07.2022	г.

ННа	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	
чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	обра-
зование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	провежда-
не	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	държавни-
те	и	общинските	институции	в	системата	на	предучилищното		
и	училищното	образование	(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следния	център	
за	 специална	 образователна	 подкрепа	 на	 територията	 на	 област	
Русе:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1.
Център	за	специална		
образователна	подкрепа Русе Русе

І. Характер на работа
Директорът	на	Център	за	специална	образователна	подкрепа	плани-

ра,	организира,	ръководи	и	отговаря	за	осъществяването	на	държавна-
та	и	общинската	политика	в	областта	на	обучението	и	на	дейностите	
за	подкрепа	на	личностното	развитие	на	децата	и	учениците	със	спе-
циални	образователни	потребности,	както	и	за	цялостната	администра-
тивно-управленска	и	финансова	дейност	на	Центъра.	

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1.	Да	са	български	граждани,	граждани	на	друга	държава	членка	на	

Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	междудържавна	
спогодба,	продължително	пребиваващи	в	страната	граждани	на	трети	
държави,	получили	право	на	достъп	до	пазара	на	труда	в	Република	
България	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	трудовата	миграция	
и	трудовата	мобилност,	или	дългосрочно	и	постоянно	пребиваващи	в	
страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	характер	

независимо	от	реабилитацията.
4.	Да	не	са	лишени	от	правото	да	упражняват	професията.
5.	Да	не	страдат	от	заболявания	и	отклонения,	които	застрашават	

живота	и	здравето	на	децата	и	учениците,	определени	с	Наредба	№	4	
от	2016	г.	за	заболяванията	и	отклоненията,	при	които	не	може	да	се	
заема	длъжност	на	педагогически	специалист.
6.	 Да	 имат	 не	 по-малко	 от	 5	 години	 учителски	 стаж	 в	 областта	

на	обучението	и/или	ресурсното	подпомагане	на	деца	и	ученици	със	
специални	образователни	потребности.
7.	Да	притежават	диплома	за	висше	образование	с	образовател-

но-квалификационна	степен	„магистър“	в	съответното	на	длъжността	
професионално	направление	съгласно	Класификатора	на	областите	на	
висше	образование	и	професионалните	направления	и	професионална	
квалификация,	която	да	позволява	на	кандидата	да	формира	норма	на	
преподавателска	работа.
Изискването	на	т.	3	не	се	прилага	за	лицата,	осъдени	по	наказа-

телни	дела,	посочени	в	чл.	1	от	Закона	за	политическа	и	гражданска	
реабилитация	на	репресирани	лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът	се	провежда	в	два	етапа:
1.	писмен	изпит,	който	включва	решаване	на	тест	и	решаване	

на	казуси;
2.	защита	на	концепция	за	стратегическо	управление	на	институцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1.	Заявление	за	участие	в	конкурса	(Приложение	№	1	към	чл.	8,	

ал.	1	от	Наредбата).
2.	Копие	от	диплома		за	придобита	образователно-квалификацион-

на	степен	на	висше	образование	или	удостоверение	за	признаване	
на	 придобито	 висше	 образование	 от	 чуждестранни	 висши	 училища	
и	документ	за	придобита	професионална	квалификация	„учител“.	Ако	
дипломата	на	кандидата	за	придобито	в	Република	България	образо-
вание	е	вписана	в	Регистъра	на	завършилите	студенти	и	докторанти,	в	
заявлението	се	посочват	номер,	дата	на	издаване	и	висшето	училище,	
издало	 дипломата,	 а	 ако	 документът	 за	 признаване	 на	 придобитото	
в	чужбина	висше	образование	е	вписан	в	регистрите	за	академично	
признаване	на	Националния	център	за	информация	и	документация,	
в	заявлението	се	посочват	номер	и	дата	на	издаване,	като	копие	на	
диплома	или	удостоверение	не	се	прилага.
3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	изискуемия	стаж	–	трудова,	

служебна	или	осигурителна	книжка	или	копие	на	друг	документ,	удос-
товеряващ	такъв	стаж.
4.	Документ	за	проведен	медицински	преглед,	удостоверяващ	лип-

сата	на	заболяванията	по	чл.	2	от	Наредба	№	4	от	2016	г.	за	забо-
ляванията	и	отклоненията,	при	които	не	може	да	се	заема	длъжност	
на	педагогически	специалист	–	оригинал,	за	заемане	на	длъжностите	
по	чл.	7,	ал.	1.
5.	Карта	за	предварителен	медицински	преглед	(когато	са	изтекли	

повече	от	три	месеца	от	последното	прекратяване	на	трудовото/слу-
жебното	правоотношение	на	кандидата).
6.	Концепция	за	стратегическо	управление	на	институцията	за	пе-

риод	от	три	години	до	10	стандартни	печатни	страници,	едностранно	
разпечатани,	формат	А4,	шрифт	Times	New	Roman	12	pt,	разстояние	
между	редовете	1,15	lines.	Концепцията	се	представя	в	запечатан	не-
прозрачен	плик,	освен	в	случаите	когато	заявлението	и	концепцията	
се	подават	по	електронен	път.
7.	 Други	 документи,	 в	 това	 число:	 за	 придобита	 професионално	

квалификационна	степен,	допълнителна	квалификация	и	др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите	 се	 подават	 от	 08.07.2022	 г.	 до	 17:30	 часа	 на	

08.08.2022	г.	включително	в	Регионално	управление	на	образованието	
–	Русе,	адрес:	Русе,	ул.	„Църковна	независимост“	№	18,	ет.	10,	ст.	2,	
или	на	електронна	поща:	 rio_ruse@mon.bg	 (подписани	с	електронен	
подпис	от	кандидата).
Телефон	за	контакт:	082/834-532.
При	 подаването	 на	 документите	 се	 представят	 и	 оригиналите	 за	

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

съдържат	 всички	 попълнени	 страници	 от	 тях	 и	 да	 са	 оформени	 до	
датата	на	подаване	на	документите.	
Подаването	на	писмено	заявление	и	приложенията	към	него	се	из-

вършва	лично	от	всеки	кандидат	или	чрез	пълномощник	в	деловод-
ството	на	Регионалното	управление	на	образованието	–	Русе.	
Заявлението	и	приложенията	 към	него	може	да	се	подават	и	по	

електронен	 път	 на	 обявената	 електронна	 поща,	 като	 в	 този	 случай	
заявлението	и	концепцията	следва	да	бъдат	подписани	от	кандидата	
с	електронен	подпис.	Концепцията	следва	да	бъде	във	формат	PDF,	в	
криптиран	вид	чрез	един	от	следните	формати:	„.7z“,	„.zip“	или	„.rar“.	
При	подаване	на	заявленията	на	кандидатите	или	на	пълномощни-

ците	им	се	предоставя	или	изпраща	по	електронна	поща	на	кандидата	
длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.

Контрол	по	изпълнение	на	заповедта	ще	се	осъществява	от	Асен	
Даскалов	–	началник	на	отдел	АПФСИО	в	РУО	–	Русе.	

Д-Р	РОСИЦА	ГЕОРГИЕВА
Началник	на	РУО	–	Русе

Към Заповед № РД-03-348/05.07.2022 г.
на началника на Регионално управление  

на образованието – Русе

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 

неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат 

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	неза-
конно	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	 30.08.2016	 г.	 за	 условията	 и	 реда	 за	 прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	
и	обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	заболяванията	и	отклоне-
нията,	при	които	не	може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	
специалист

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	 г.	 за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	 01.09.2016	 г.	 за	 оценяване	 на	 резултатите	 от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еколо-
гичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	 №	 15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	 учителите,	 директорите	и	 другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	24	от	10.09.2020	г.	за	физическата	среда	и	информа-
ционното	и	библиотечното	осигуряване	на	детските	градини,	учили-
щата	и	центровете	за	подкрепа	за	личностно	развитие

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация	

•	 Правилник	за	устройството	и	дейността	на	центровете	за	специална	
образователна	подкрепа	(обн.	ДВ.	бр.11	от	5	февруари	2019	г.)

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Силистра

ЗАПОВЕД
№	РД-4-160/05.07.2022	г.	

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка		
с	чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	
образование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	про-
веждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“		
в	държавните	и	общинските	институции	в	системата		
на	предучилищното	и	училищното	образование		

(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	АМ

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Силистра:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно	училище	
„Христо	Ботев“ Алфатар Алфатар

2. Основно	училище	
„Георги	Сава	Раковски“ с.	Ситово Ситово

3. Основно	училище	
„Св.св.	Кирил	и	Методий“	 с.	Нова	Черна Тутракан
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4. Професионална гимназия 
по строителство 
„Пеньо Пенев“

Силистра Силистра

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторан-
ти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето 
училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на 
придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите 
за академично признаване на Националния център за информация и 
документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, 
като копие на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 9:00 часа на 08.07.2022 г. до 17:30 

часа на 08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на 
образованието – Силистра, адрес: Силистра, ул. „Шар планина“ № 
75, ет.5, или на електронна поща: rio_silistra@mon.bg (подписани с 
електронен подпис от кандидата).

Лице за контакт: Павлина Костадинова – гл. специалист „Човеш-
ки ресурси“ и телефон за контакт: 0894/419-558.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Силистра.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, 
„.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Неразделна част от настоящата заповед е списък на норма-
тивните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на 
държавните и общинските училища следва да познават.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от на-
чалника на Регионалното управление на образованието – Силистра.

ГАБРИЕЛА МИТКОВА
Началник на РУО – Силистра

Към Заповед № РД-4-160/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Силистра

ЗАПОВЕД
№ РД-4-163/06.07.2022 г. 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните  

и общинските институции в системата на предучилищното  
и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В АМ

Конкурс за заемане на длъжността „директор“:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Център за специална 
образователна подкрепа Силистра Силистра

І. Характер на работа
Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа 

ръководи процеса на обучение, възпитание и социализация в ин-
ституцията в съответствие с държавната политика в областта на 
приобщаващото образованието, планира, организира, координира, 
контролира и отговаря за цялостната административно-управленска 
и финансова дейност в институцията, осъществява  дейности по 

чл.49, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образо-
вание и специфични  задължения, определени с правилника за 
устройството и дейността на Центъра. 

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка на 

Европейския съюз или на друга държава – страна по междудържавна 
спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети 
държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република 
България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция 
и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в 
страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер 

независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 
от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се 
заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж в областта 
на обучението и/или ресурсното подпомагане на деца и ученици със 
специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-
но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и професио-
нална квалификация, която да позволява на кандидата да формира 
норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удос-
товеряващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ лип-
сата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите 
по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан не-
прозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията 
се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 9:00 часа на 08.07.2022 г. до 17:30 

часа на 08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на 
образованието – Силистра, адрес: Силистра, ул. „Шар планина“ № 
75, ет.5, или на електронна поща: rio_silistra@mon.bg (подписани с 
електронен подпис от кандидата).

Лице за контакт: Павлина Костадинова – гл. специалист „Човешки 
ресурси“, и телефон за контакт: 0894/419-558.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Силистра.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата 
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Неразделна част от настоящата заповед е списък на нормативните 
актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на Центъра за 
специална образователна подкрепа следва да познават.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществя-
ва от началника на Регионалното управление на образованието  
– Силистра.

ГАБРИЕЛА МИТКОВА
Началник на РУО – Силистра

Към Заповед № РД-4-163/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
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трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	неза-
конно	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Евро-
пейския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	 за	мерките	 и	 действията	 по	 време	 на	 извънредното	 по-
ложение,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	
2020	г.	и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	 г.	 за	 условията	и	реда	 за	възста-
новяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	
на	 педагогическите	 специалисти	 в	 институциите	 в	 системата	 на	
предучилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	г.	за	условията	и	реда	за	прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	прие-
мане	и	обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	
закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	 4	 от	 20.04.2017	 г.	 за	 нормиране	 и	 заплащане	 на	
труда	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболява-
нията	и	отклоненията,	които	застрашават	живота	и	здравето	на	
децата	и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	 30.11.2015	 г.	 за	 общообразователната	 подго-
товка	

•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учеб-
ниците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	 10	 от	 19.06.2014	 г.	 за	 здравните	 изисквания	 при	
изготвяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	г.	за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еко-
логичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	15	от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	18	от	09.09.2021	 г.	 за	инспектирането	на	детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	пре-
дучилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	
на	изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

•	 ПРАВИЛНИК	за	устройството	и	дейността	на	центровете	за	специ-
ална	образователна	подкрепа,	Обн.	–	ДВ,	бр.	11	от	05.02.2019	г.,	
издаден	от	министъра	на	образованието	и	науката

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Сливен

ЗАПОВЕД
№РД-16-1/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка		
с	чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	об-
разование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	провеж-
дане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	държав-
ните	и	общинските	институции	в	системата	на	предучилищното	и	
училищното	образование	(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Сливен:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. ПГХТ	„Акад.	Неделчо	
Неделчев“	 Сливен Сливен

2. ПГ	по	механотехника Сливен Сливен

3. СУ	„Димитър	Рохов“ Сливен Сливен

4. СУ	„Хаджи	Мина	Пашов“ Сливен Сливен

5. ОУ	„Д-р	Иван	
Селимински“ Сливен Сливен

6. ОУ	„Панайот	Хитов“ Сливен Сливен

7. ПХГ	„Дамян	Дамянов“ Сливен Сливен

8. ОУ	„Христо	Смирненски“ Кермен Сливен

9. ОУ	„Черноризец	Храбър“ с.	Крушаре Сливен

10. ОУ	„Христо	Ботев“ с.	Мокрен Котел

11. ОУ	„Георги	Ст.	Раковски“ с.	Пъдарево Котел

12. СУ	„Иван	Вазов“ Нова	Загора Нова	Загора

13. ПГТТ	„Атанас	Димитров“ Нова	Загора Нова	Загора

14. ОУ	„Иларион	Макариополски“ с.	Любенова	махала Нова	Загора

15. ОУ	„Христо	Ботев“ с.	Съдиево Нова	Загора

І. Характер на работа
Директорът	 на	 училището	 ръководи	 образователния	 процес	 в	

институцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	на	
образованието,	планира,	организира,	координира,	контролира	и	от-
говаря	 за	 цялостната	 административно-управленска	 и	 финансова	
дейност	в	институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1.	Да	са	български	граждани,	граждани	на	друга	държава	членка	

на	Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	междудър-
жавна	спогодба,	продължително	пребиваващи	в	страната	граждани	
на	трети	държави,	получили	право	на	достъп	до	пазара	на	труда	в	
Република	България	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	трудо-
вата	миграция	и	трудовата	мобилност	или	дългосрочно	и	постоянно	
пребиваващи	в	страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	харак-

тер	независимо	от	реабилитацията.
4.	Да	не	са	лишени	от	правото	да	упражняват	професията.
5.	Да	не	страдат	от	заболявания	и	отклонения,	които	застраша-

ват	живота	и	здравето	на	децата	и	учениците,	определени	с	Наредба	
№	 4	 от	 2016	 г.	 за	 заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	
може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	специалист.
6.	Да	имат	не	по-малко	от	5	години	учителски	стаж	–	за	дирек-

тори	на	училища.
6.1.	 Да	 имат	 не	 по-малко	 от	 5	 години	 учителски	 стаж	 или	 5	

години	професионален	опит	в	областта	на	физическото	възпитание	
и	спорта	–	за	директори	на	спортни	училища.
7.	Да	притежават	диплома	за	висше	образование	с	образова-

телно-квалификационна	степен	„магистър“	в	съответното	на	длъж-
ността	 професионално	 направление	 съгласно	 Класификатора	 на	
областите	на	висше	образование	и	професионалните	направления	
и	професионална	квалификация,	която	да	позволява	на	кандидата	
да	формира	норма	на	преподавателска	работа.
Изискването	на	т.	3	не	се	прилага	за	лицата,	осъдени	по	наказа-

телни	дела,	посочени	в	чл.	1	от	Закона	за	политическа	и	граждан-
ска	реабилитация	на	репресирани	лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът	се	провежда	в	два	етапа:
1.	писмен	изпит,	който	включва	решаване	на	тест	и	решаване	

на	казуси;
2.	защита	на	концепция	за	стратегическо	управление	на	инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1.	Заявление	за	участие	в	конкурса	(Приложение	№	1	към	чл.	8,	

ал.	1	от	Наредбата).
2.	Копие	от	диплома	 	за	придобита	образователно-квалифика-

ционна	степен	на	висше	образование	или	удостоверение	за	при-
знаване	на	придобито	висше	образование	от	чуждестранни	висши	
училища	 и	 документ	 за	 придобита	 професионална	 квалификация	
„учител“.	Ако	 дипломата	 на	 кандидата	 за	 придобито	 в	 Република	
България	образование	е	вписана	в	Регистъра	на	завършилите	сту-
денти	 и	 докторанти,	 в	 заявлението	 се	 посочват	 номер,	 дата	 на	
издаване	и	висшето	училище,	издало	дипломата,	а	ако	документът	
за	 признаване	 на	 придобитото	 в	 чужбина	 висше	 образование	 е	
вписан	 в	 регистрите	 за	 академично	 признаване	 на	 Националния	
център	за	информация	и	документация,	в	заявлението	се	посочват	
номер	и	дата	на	издаване,	като	копие	на	диплома	или	удостовере-
ние	не	се	прилага.
3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	изискуемия	стаж	–	трудова,	

служебна	 или	 осигурителна	 книжка	 или	 копие	 на	 друг	 документ,	
удостоверяващ	такъв	стаж.
4.	 Документ	 за	 проведен	 медицински	 преглед,	 удостоверяващ	

липсата	на	заболяванията	по	чл.	2	от	Наредба	№	4	от	2016	г.	за	
заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	 може	 да	 се	 заема	
длъжност	на	педагогически	специалист	–	оригинал,	за	заемане	на	
длъжностите	по	чл.	7,	ал.	1.
5.	Карта	за	предварителен	медицински	преглед	(когато	са	изте-

кли	повече	от	три	месеца	от	последното	прекратяване	на	трудово-
то/служебното	правоотношение	на	кандидата);
6.	 Концепция	 за	 стратегическо	 управление	 на	 институцията	 за	

период	 от	 три	 години	 до	 10	 стандартни	 печатни	 страници,	 едно-
странно	разпечатани,	формат	А4,	шрифт	Times	New	Roman	12	pt,	
разстояние	между	редовете	1,15	lines.	Концепцията	се	представя	в	
запечатан	непрозрачен	плик,	освен	в	случаите	когато	заявлението	
и	концепцията	се	подават	по	електронен	път.
7.	Други	документи,	в	това	число:	за	придобита	професионално	

квалификационна	степен,	допълнителна	квалификация	и	др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите	 се	 подават	 от	 08.07.2022	 г.	 до	 17:30	 часа	 на	

08.08.2022	 г.	 включително	 в	 Регионалното	 управление	 на	 обра-
зованието	–	Сливен,	адрес:	бул.	 „Братя	Миладинови“	№18,	ет.	2,	
стая	202	или	на	електронна	поща:	rio_sliven@mon.bg	(подписани	с	
електронен	подпис	от	кандидата).
Телефон	за	контакт:	044/611-002,	0879/405-320.
При	подаването	на	документите	се	представят	и	оригиналите	за	

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

да	съдържат	всички	попълнени	страници	от	тях	и	да	са	оформени	
до	датата	на	подаване	на	документите.	
Подаването	 на	 писмено	 заявление	 и	 приложенията	 към	 него	

се	извършва	лично	от	 всеки	 кандидат	или	 чрез	пълномощник	в	
деловодството	 на	 Регионалното	 управление	 на	 образованието	 –	
Сливен.
Заявлението	и	приложенията	 към	него	може	да	 се	подават	 и	

по	 електронен	 път	 на	 обявената	 електронна	 поща,	 като	 в	 този	
случай	заявлението	и	концепцията	следва	да	бъдат	подписани	от	
кандидата	с	електронен	подпис.	Концепцията	следва	да	бъде	във	
формат	PDF,	в	криптиран	вид	чрез	един	от	следните	формати:	„.7z“,	
„.zip“	или	„.rar“.	
При	подаване	на	заявленията	на	кандидатите	или	на	пълномощ-

ниците	 им	 се	 предоставя	 или	 изпраща	 по	 електронна	 поща	 на	
кандидата	длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.

Контрол	 по	 изпълнение	 на	 заповедта	 ще	 се	 осъществява	 от	
Лиляна	Цонкова	–	началник	на	отдел	АПФСИО.

КРИСТИАНА	ДОБРЕВА-СТАНКОВА
Началник	на	РУО	–	Сливен

Към Заповед № РД-16-1/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	неза-
конно	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	 г.	 за	 условията	и	реда	 за	прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	и	
обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболяванията	
и	отклоненията,	които	застрашават	живота	и	здравето	на	децата	
и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	 г.	 за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еко-
логичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	15	от	22.07.2019	г.	за	статута	и	професионалното	раз-
витие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	специалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Сливен

ЗАПОВЕД
№	РД-16-2/06.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка		
с	чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	
образование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	

провеждане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	
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държавните и общинските институции в системата  
на предучилищното и училищното образование  

(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)
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Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните цен-
трове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територия-
та на област Сливен:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1.
ЦСОП „Д-р Власаки 
Шуманов“ Сливен Сливен

2.
ЦСОП „Акад. Тодор 
Самодумов“ Нова Загора Нова Загора

І. Характер на работа
Директорът на държавния или на общинския център за спе-

циална образователна подкрепа, наричан по-нататък „центъра“, 
планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на 
държавната политика в областта на обучението и на дейностите 
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със 
специални образователни потребности, както и за цялостната ад-
министративно-управленска и финансова дейност на центъра.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специа-
лист.

6. Да имат не по-малко от не по-малко от 5 години учителски 
стаж в областта на обучението и подпомагането на деца и ученици 
със специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, необходима за изпълнението на 
длъжността, по специалността специална педагогика, психология 
и/или логопедия. 

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Сливен, адрес: бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 2, 
стая 202 или на електронна поща: rio_sliven@mon.bg (подписани с 
електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 044/611-002, 0879/405-320.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Сливен.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кан-
дидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Ли-
ляна Цонкова – началник на отдел АПФСИО.

КРИСТИАНА ДОБРЕВА-СТАНКОВА
Началник на РУО – Сливен

Към Заповед № РД-16-2/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 
г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при из-

готвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Смолян

ЗАПОВЕД
№ РД-09-1/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното обра-

зование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г.  

за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „дирек-
тор“ в държавните и общинските институции в системата на 

предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 
05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област Смолян:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци Смолян

2. ПГТТ „Христо Ботев“ Смолян Смолян

3. ОУ „Пейо Кр. Яворов“ с. Гьоврен Девин

4. ОУ „Христо Ботев“ с. Лясково Девин

5. ОУ „Иван Вазов“ с. Триград Девин

6. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ Девин Девин

7. СУ „Христо Ботев“ Девин Девин

8. ОУ „Васил Левски“ с. Змеица Доспат

9. ОУ „Бачо Киро“ с. Забърдо Чепеларе

10. СпУ „Олимпийски надежди“ Чепеларе Чепеларе

11. ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ Чепеларе Чепеларе

12. ОУ „Христо Ботев“ с. Букова поляна Мадан

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в ин-

ституцията в съответствие с държавната политика в областта на обра-
зованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря 
за цялостната административно-управленска и финансова дейност в 
институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка на 

Европейския съюз или на друга държава – страна по междудържавна 
спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети 
държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република 
България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция 
и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в 
страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер 

независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават 

живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 
от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се 
заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образовател-

но-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и професио-
нална квалификация, която да позволява на кандидата да формира 
норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска 
реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на 

казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на институ-

цията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удос-
товеряващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ лип-
сата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за забо-
ляванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност 
на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите 
по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли 
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/слу-
жебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за пе-
риод от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно 
разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние 
между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан не-
прозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията 
се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образо-
ванието – Смолян, адрес: Смолян, бул. „България“ №14, етаж 5, или 
на електронна поща: rio_smolian@mon.bg (подписани с електронен 
подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 0301/6-24-53, моб. 0879/959-587.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

сравняване.



ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 27, 7 – 13. VII. 2022 Г.

КОНКУРСИ

XXI стр. 

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Смолян.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата 
длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от начал-
ника на РУО – Смолян.

НИКОЛА ЗАПРЯНОВ
Началник на РУО – Смолян

Към Заповед № РД-09-1/ 05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеж-
дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спорт-
на подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на ли-

цата от институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучи-

лищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на 

обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Смолян

ЗАПОВЕД
№ РД-09-2/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 

на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните 
и общинските институции в системата на предучилищното и училищ-

ното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ЦПЛР – самос-
тоятелно ученическо общежитие:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. ЦПЛР – самостоятелно 
ученическо общежитие с. Широка лъка Смолян

І. Характер на работа
Директорът на ЦПЛР – самостоятелно ученическо общежитие, 

ръководи образователния процес в институцията в съответствие с 
държавната политика в областта на образованието, планира, орга-
низира, координира, контролира и отговаря за цялостната админис-
тративно-управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в стра-
ната граждани на трети държави, получили право на достъп до 
пазара на труда в Република България при условията и по реда 
на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или дъл-
госрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг доку-
мент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образо-
ванието - Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. България №14, етаж 5 
или на електронна поща: rio_smolian@mon.bg (подписани с елек-
тронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 0301/6-24-53, моб. 0879/959-587.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и чет-

ливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Смолян.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пъл-
номощниците им се предоставя или изпраща по електронна 
поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната 
длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
началника на РУО – Смолян.

НИКОЛА ЗАПРЯНОВ
Началник на РУО – Смолян

Към Заповед № РД-09-2/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат
 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регла-

мент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 
Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда 
за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на 
обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за вали-
диране на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за 
приемане и обучение на лицата, търсещи или получили меж-
дународна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детски-
те заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболя-

ванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето 
на децата и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими 
за сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подго-

товка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българ-

ския книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло 

на лицата от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на профе-
сионална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеж-

дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провежда-

нето на изпитите за придобиване на професионална квали-
фикация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
София-град

ЗАПОВЕД
№ РД-01-563/06.07.2022 г

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за 

провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ 
в държавните и общинските институции в системата на преду-

чилищното и училищното образование  
(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 27, 7 – 13. VII. 2022 Г.

КОНКУРСИ

XXII стр. 

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учи-
лища на територията на област София-град:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1
Професионална гимназия 
по туризъм „Алеко 
Константинов“

София
Банкя

Столична, 
район „Банкя“

2
Професионална гимназия 
по подемна, строителна и 
транспортна техника

София
Столична, 
район 
„Възраждане“

3
Професионална гимназия 
по транспорт  
и енергетика „Хенри Форд“

София
Столична, 
район 
„Илинден“

4

Профилирана гимназия с 
интензивно изучаване на 
румънски език  
„Михай Еминеску“

София
Столична, 
район 
„Сердика“

5 Професионална гимназия  
по телекомуникации София

Столична, 
район 
„Студентски“

6 Национална търговско-
банкова гимназия София

Столична, 
район 
„Триадица“

7 175. основно училище 
„Васил Левски“

София
с. Мрамор

Столична, 
район 
„Връбница“

8

91. немска езикова 
гимназия  
„Проф. Константин 
Гълъбов“

София
Столична, 
район 
„Възраждане“

9 18. средно училище 
„Уилям Гладстон“ София

Столична, 
район 
„Възраждане“

10

Професионална гимназия  
по хранително-вкусови 
технологии „Проф. д-р 
Георги Павлов“

София
Столична, 
район 
„Илинден“

11 105. средно училище 
„Атанас Далчев“ София

Столична, 
район 
„Изгрев“

12 17. средно училище 
„Дамян Груев“ София

Столична, 
район „Красна 
поляна“

13 28. средно училище  
„Алеко Константинов“ София

Столична, 
район „Красна 
поляна“

14 36. средно училище 
„Максим Горки“ София

Столична, 
район „Красно 
село“

15 118. средно училище  
„Акад. Людмил Стоянов“ София

Столична, 
район 
„Младост“

16 39. средно училище 
„Петър Динеков“ София

Столична, 
район 
„Младост“

17

125. средно училище 
„Боян Пенев“  
с изучаване на чужди 
езици

София
Столична, 
район 
„Младост“

18 102. основно училище 
„Панайот Волов“ София

Столична, 
район 
„Надежда“

19 141. основно училище  
„Народни будители“ София

Столична, 
район 
„Надежда“

20 177. основно училище  
„Св.св. Кирил и Методий“

София
с. Световрачене

Столична, 
район  
„Нови Искър“

21 179. основно училище 
„Васил Левски“

София
с. Доброславци

Столична, 
район  
„Нови Искър“

22 Първа английска езикова 
гимназия София

Столична, 
район 
„Оборище“

23 66. средно училище 
„Филип Станиславов“ София

Столична, 
район  
„Овча купел“

24 192. средно училище 
„Христо Ботев“

София
с. Бистрица

Столична, 
район 
„Панчарево“

25
199. основно училище  
„Св. Апостол Йоан 
Богослов“

София
Столична, 
район 
„Подуяне“

26 59. обединено училище 
„Васил Левски“ София

Столична, 
район 
„Сердика“

27 100. основно училище 
„Найден Геров“ София

Столична, 
район 
„Сердика“

28
138. средно училище за 
западни и източни езици 
„Проф. Васил Златарски“

София
Столична, 
район 
„Слатина“

29 94. средно училище  
„Димитър Страшимиров“ София

Столична, 
район 
„Слатина“

30
23. средно училище 
 „Фредерик Жолио – 
Кюри“

София
Столична, 
район 
„Слатина“

31
Втора английска езикова 
гимназия  
„Томас Джеферсън“

София
Столична, 
район 
„Триадица“

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и от-
говаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер, независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застраша-

ват живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба 
№ 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не 
може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказа-
телни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и граждан-
ска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република 
България образование е вписана в Регистъра на завършилите сту-
денти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостовере-
ние не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, 
служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж;

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално-
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образова-
нието – София-град, адрес: ул. „Антим I“ №17, или на електронна 
поща: konkursi_direktori@edusofia.bg  (подписани с електронен под-
пис от кандидата).

Телефон за контакт: 0886040315.
При подаването на документите се представят и оригиналите за 

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловод-
ството на Регионалното управление на образованието – София-град.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, 
в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или 
„.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кан-
дидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

Началник на Регионалното управление 
на образованието – София-град

Към Заповед № РД-01-563/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 
изпитите за придобиване на професионална квалификация

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информа-
ционното и библиотечното осигуряване на детските градини, учили-
щата и центровете за подкрепа за личностно развитие 

•	 НАРЕДБА от 07.11.2016 г., за държавните изисквания за придоби-
ване на професионална квалификация „учител“ 

•	 НАРЕДБА от 21.12.2016 г., за детските и ученическите туристически 
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА от 20.10.2017 г., за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА от 05.09.2017 г., за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
София-град

ЗАПОВЕД
№ РД-01-564/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образо-
вание и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните 
и общинските институции в системата на предучилищното и учи-

лищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)
О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на център за 
специална образователна подкрепа на територията на област 
София-град:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1.
Център за специална 
образователна подкрепа 
„Лозенец“

София
Столична, 
район 
„Лозенец“

І. Характер на работа



ПРИЛОЖЕНИЕ

БРОЙ 27, 7 – 13. VII. 2022 Г.

КОНКУРСИ

XXIII стр. 

Директорът на Център за специална образователна подкрепа 
ръководи образователния процес в институцията в съответствие 
с държавната политика в областта на образованието, планира, 
организира, координира, контролира и отговаря за цялостната ад-
министративно-управленска и финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в стра-
ната граждани на трети държави, получили право на достъп 
до пазара на труда в Република България при условията и по 
реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди 
граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер, независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж в областта 
на обучението и/или ресурсното подпомагане на деца и ученици 
със специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално-
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образо-
ванието – София-град, адрес: ул. „Антим I“ №17, или на електрон-
на поща: konkursi_direktori@edusofia.bg  (подписани с електронен 
подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 0886040315.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловод-
ството на Регионалното управление на образованието – София-град.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

Началник на Регионалното управление 
на образованието – София-град

Към Заповед РД-01-564/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-

трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 
изпитите за придобиване на професионална квалификация

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информа-
ционното и библиотечното осигуряване на детските градини, учили-
щата и центровете за подкрепа за личностно развитие 

•	 НАРЕДБА от 07.11.2016 г., за държавните изисквания за придобива-
не на професионална квалификация „учител“ 

•	 НАРЕДБА от 21.12.2016 г., за детските и ученическите туристически 
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА от 20.10.2017 г., за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА от 05.09.2017 г., за финансирането на институциите в сис-

темата на предучилищното и училищното образование
•	 ПРАВИЛНИК от 05.02.2019 г. за устройството и дейността на центро-

вете за специална образователна подкрепа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
София-област

ЗАПОВЕД
№ РД-10-416/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното обра-
зование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 

на конкурси за заемане на длъжността „директор“ 
в държавните и общинските институции в системата  

на предучилищното и училищното образование 
(Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните дър-
жавни и общински училища на територията на Софийска област:

№ ИМЕ НА 
УЧИЛИЩЕТО

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. ТПГ „Стамен 
Панчев“ Ботевград Ботевград

2. ОУ „Васил Левски“ с. Литаково Ботевград

3. СУ „Проф. д-р Асен 
Златаров“ Годеч Годеч

4. ОбУ „Св.св. Кирил 
и Методий“ с. Априлово Горна Малина

5. ОУ „Стефан 
Стефанов“

с. Гара Елин 
Пелин Елин Пелин

6. ПГ „Васил Левски“ Ихтиман Ихтиман

7. СУ „Д-р Петър 
Берон“ Костинброд Костинброд

8. ОУ „Христо Ботев“ с. Разлив Правец

9. ПГПЧЕ „Алеко 
Константинов“ Правец Правец

10. СУ „Никола 
Велчев“ Самоков Самоков

11. ПТГ „Никола 
Йонков Вапцаров“ Самоков Самоков

12. ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ с. Гара Бов Своге

13. ОУ „Елин Пелин“ с. Владо Тричков Своге

14. СУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ Сливница Сливница

15. ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ с. Челопеч Челопеч

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2.  Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – София-област, с адрес: ПК 1113, София, бул. „Ца-
риградско шосе“ №125, бл.5, ет. IV, стая 404, или на електронна 
поща: ruo_sfo@ruo-sfo.bg   (подписани с електронен подпис от 
кандидата).

Телефон за контакт: 0893/445-804, Росица Серафимова – гл. спе-
циалист „Човешки ресурси“, отдел АПФСИО в РУО – София-област.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
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се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
кабинет 404 на гл. специалист „Човешки ресурси“ в Регионалното 
управление на образованието – София-област.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на 
ВЕСЕЛКА ИЛОВА 

– началник на отдел АПФСИО в РУО – София-област.
РОСИЦА ИВАНОВА

Началник на РУО – София-област

Към Заповед №РД 10-416/ 05.07.2022 г.
на Началника на РУО – София-област

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат 

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Стара Загора

ЗАПОВЕД
№ РД-06-686/ 07.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за про-
веждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в дър-
жавните и общинските институции в системата на предучилищното 

и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Стара Загора:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1. Професионална гимназия 
„Иван Хаджиенов“ 

Казанлък Казанлък

2. Основно училище „Кулата“ Казанлък Казанлък

3. Основно училище „Васил 
Левски“

с. Бузовград Казанлък

4. Основно училище 
„Св. Климент Охридски“ 

с. Горно Черковище Казанлък

5. Обединено училище 
„Св. св. Кирил и Методий“

с. Ръжена Казанлък

6. Основно училище 
„Св. Паисий Хилендарски“ 

с. Хаджидимитрово Казанлък

7. Основно училище 
„Д-р Петър Берон“ 

с. Шейново Казанлък

8. Начално училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ 

с. Нова махала Николаево

9. Основно училище 
„Христо Ботев“ 

с. Александрово Павел баня

10. Основно училище 
„Ген. Скобелев“ 

с. Скобелево Павел баня

11. Средно училище 
„Гео Милев“

Раднево Раднево

12. Първо основно училище 
„Св. Климент Охридски“

Раднево Раднево

13.
Профилирана природо-
математическа гимназия 
„Гео Милев“ 

Стара Загора Стара 
Загора

14. Средно училище „Христо 
Смирненски“ 

Стара Загора Стара 
Загора

15. Спортно училище „Тодор 
Каблешков“ 

Стара Загора Стара 
Загора

16.
Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и 
геодезия „Лубор Байер“

Стара Загора Стара 
Загора

17.

Национална професионална 
гимназия  
по ветеринарна медицина 
„Иван Павлов“ 

Стара Загора Стара 
Загора

18.
Професионална гимназия по 
електроника  
„Джон Атанасов“ 

Стара Загора Стара 
Загора

19.
Професионална гимназия по 
облекло и хранене „Райна 
Княгиня“ 

Стара Загора Стара 
Загора

20.

Професионална гимназия по 
компютърни науки  
и математически анализи  
„Проф. Минко Балкански“

Стара Загора Стара 
Загора

21.

Професионална гимназия по 
строителство  
и дървообработване „Инж. 
Недьо Ранчев“

Стара Загора Стара 
Загора

22. Основно училище „Кирил 
Христов“ 

Стара Загора Стара 
Загора

23. Пето основно училище 
„Митьо Станев“ 

Стара Загора Стара 
Загора

24. Основно училище „Самара“ Стара Загора Стара 
Загора

25. Девето основно училище 
„Веселин Ханчев“

Стара Загора Стара 
Загора

26. Основно училище „Христо 
Ботев“ 

с. Горно Ботево Стара 
Загора

27. Основно училище „Отец 
Паисий“

с. Калояновец Стара 
Загора

28. Професионална гимназия по 
селско стопанство 

Чирпан Чирпан

29. Основно училище „Васил 
Левски“ 

с. Гита Чирпан

30. Основно училище „Отец 
Паисий“

с. Зетьово Чирпан

31. Основно училище „Кирил и 
Методий“

с. Свобода Чирпан

32. Начално училище „Св. 
Климент Охридски“

Чирпан Чирпан

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и от-
говаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7.  Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 го-

дини професионален опит в областта на физическото възпитание 
и спорта (само за общински спортни училища).

8. Да притежават диплома за висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образо-
ванието – Стара Загора, адрес: ул. „Барейро“ № 9, етаж 4, стая № 
15, или на електронна поща: rio_stara_zagora@mon.bg (подписани 
с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 042/627607; 042/252129; 0878/491369.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Стара Загора.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
МИЛЕНА ЙОЛДОВА-СТОЯНОВА

Началник на РУО – Стара Загора

Към Заповед № РД-06-686/07.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
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•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	30.08.2016	 г.	 за	 условията	и	реда	 за	прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	и	
обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболяванията	
и	отклоненията,	които	застрашават	живота	и	здравето	на	децата	
и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	г.	за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	01.09.2016	 г.	 за	оценяване	на	резултатите	от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еко-
логичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	№	 15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	учителите,	директорите	и	другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Търговище

ЗАПОВЕД
№	РД-06-124/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка		
с	чл.	217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	об-
разование	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	провеж-
дане	на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	държав-
ните	и	общинските	институции	в	системата	на	предучилищното	и	
училищното	образование	(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Търговище:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА

1.

Професионална	
гимназия	по	
икономическа	
информатика		
„Джон	Атанасов“

Търговище Търговище

2.

Професионална	
гимназия	по	
електротехника		
и	строителство

Търговище Търговище

3.
Професионална	
гимназия	по	
земеделие

Търговище Търговище

4.
Първо	средно	
училище	„Свети	
Седмочисленици“

Търговище Търговище

5. Основно	училище	
„Отец	Паисий“

с.	Подгорица Търговище

6.
Основно	училище	
„Свети	Климент	
Охридски“

Попово Попово

7.
Основно	училище	
„Отец	Паисий“

с.	Водица Попово

8.
Основно	училище	
„Св.св.	Кирил	и	
Методий“

с.	Зараево Попово

9. Основно	училище	
„Васил	Левски“	

с.	Славяново Попово

10.
Второ	начално	
училище	„Васил	
Левски“

Омуртаг Омуртаг

11. Основно	училище	„Д-р	Петър	Берон“
с.	Плъстина Омуртаг

І. Характер на работа
Директорът	 на	 училището	 ръководи	 образователния	 процес	 в	

институцията	в	съответствие	с	държавната	политика	в	областта	на	
образованието,	планира,	организира,	координира,	контролира	и	от-
говаря	 за	 цялостната	 административно-управленска	 и	 финансова	
дейност	в	институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1.	Да	са	български	граждани,	граждани	на	друга	държава	членка	

на	Европейския	съюз	или	на	друга	държава	–	страна	по	междудър-
жавна	спогодба,	продължително	пребиваващи	в	страната	граждани	
на	трети	държави,	получили	право	на	достъп	до	пазара	на	труда	в	
Република	България	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	трудо-
вата	миграция	и	трудовата	мобилност	или	дългосрочно	и	постоянно	
пребиваващи	в	страната	чужди	граждани.
2.	Да	не	са	поставени	под	запрещение.
3.	Да	не	са	осъждани	за	умишлено	престъпление	от	общ	харак-

тер	независимо	от	реабилитацията.
4.	Да	не	са	лишени	от	правото	да	упражняват	професията.
5.	Да	не	страдат	от	заболявания	и	отклонения,	които	застраша-

ват	живота	и	здравето	на	децата	и	учениците,	определени	с	Наредба	
№	 4	 от	 2016	 г.	 за	 заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	
може	да	се	заема	длъжност	на	педагогически	специалист.
6.	Да	имат	не	по-малко	от	5	години	учителски	стаж.
7.	Да	притежават	диплома	за	висше	образование	с	образова-

телно-квалификационна	степен	„магистър“	в	съответното	на	длъж-
ността	 професионално	 направление	 съгласно	 Класификатора	 на	
областите	на	висше	образование	и	професионалните	направления	
и	професионална	квалификация,	която	да	позволява	на	кандидата	
да	формира	норма	на	преподавателска	работа.
Изискването	на	т.	3	не	се	прилага	за	лицата,	осъдени	по	наказа-

телни	дела,	посочени	в	чл.	1	от	Закона	за	политическа	и	граждан-
ска	реабилитация	на	репресирани	лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът	се	провежда	в	два	етапа:
1.	писмен	изпит,	който	включва	решаване	на	тест	и	решаване	

на	казуси;
2.	защита	на	концепция	за	стратегическо	управление	на	инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1.	Заявление	за	участие	в	конкурса	(Приложение	№	1	към	чл.	8,	

ал.	1	от	Наредбата).
2.	Копие	от	диплома	 	за	придобита	образователно-квалифика-

ционна	степен	на	висше	образование	или	удостоверение	за	при-
знаване	на	придобито	висше	образование	от	чуждестранни	висши	
училища	 и	 документ	 за	 придобита	 професионална	 квалификация	
„учител“.	Ако	 дипломата	 на	 кандидата	 за	 придобито	 в	 Република	
България	образование	е	вписана	в	Регистъра	на	завършилите	сту-
денти	 и	 докторанти,	 в	 заявлението	 се	 посочват	 номер,	 дата	 на	
издаване	и	висшето	училище,	издало	дипломата,	а	ако	документът	
за	 признаване	 на	 придобитото	 в	 чужбина	 висше	 образование	 е	
вписан	 в	 регистрите	 за	 академично	 признаване	 на	 Националния	
център	за	информация	и	документация,	в	заявлението	се	посочват	
номер	и	дата	на	издаване,	като	копие	на	диплома	или	удостовере-
ние	не	се	прилага.
3.	Копие	от	документ,	удостоверяващ	изискуемия	стаж	–	трудова,	

служебна	 или	 осигурителна	 книжка	 или	 копие	 на	 друг	 документ,	
удостоверяващ	такъв	стаж.
4.	 Документ	 за	 проведен	 медицински	 преглед,	 удостоверяващ	

липсата	на	заболяванията	по	чл.	2	от	Наредба	№	4	от	2016	г.	за	
заболяванията	 и	 отклоненията,	 при	 които	 не	 може	 да	 се	 заема	
длъжност	на	педагогически	специалист	–	оригинал,	за	заемане	на	
длъжностите	по	чл.	7,	ал.	1.
5.	Карта	за	предварителен	медицински	преглед	(когато	са	изте-

кли	повече	от	три	месеца	от	последното	прекратяване	на	трудово-
то/служебното	правоотношение	на	кандидата).
6.	 Концепция	 за	 стратегическо	 управление	 на	 институцията	 за	

период	 от	 три	 години	 до	 10	 стандартни	 печатни	 страници,	 едно-
странно	разпечатани,	формат	А4,	шрифт	Times	New	Roman	12	pt,	
разстояние	между	редовете	1,15	lines.	Концепцията	се	представя	в	
запечатан	непрозрачен	плик,	освен	в	случаите	когато	заявлението	
и	концепцията	се	подават	по	електронен	път.
7.	Други	документи,	в	това	число:	за	придобита	професионално	

квалификационна	степен,	допълнителна	квалификация	и	др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите	 се	 подават	 от	 08.07.2022	 г.	 до	 17:30	 часа	 на	

08.08.2022	г.	включително	в	Регионално	управление	на	образова-
нието	-	Търговище,	адрес:	гр.	Търговище,	ул.	„Иван	Вазов“	№	1,	ет.	
2	 или	 на	 електронна	 поща:	 rio_targovishte@mon.bg	 (подписани	 с	
електронен	подпис	от	кандидата).
Телефон	за	контакт:	0601/62-835,	0601/62-837.
При	подаването	на	документите	се	представят	и	оригиналите	за	

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

да	съдържат	всички	попълнени	страници	от	тях	и	да	са	оформени	
до	датата	на	подаване	на	документите.	
Подаването	 на	 писмено	 заявление	 и	 приложенията	 към	 него	

се	извършва	лично	от	всеки	кандидат	или	чрез	пълномощник	в	
деловодството	 на	 Регионалното	 управление	 на	 образованието	 –	
Търговище
Заявлението	и	приложенията	към	него	може	да	се	подават	и	по	

електронен	път	на	обявената	електронна	поща,	като	в	този	случай	
заявлението	и	концепцията	следва	да	бъдат	подписани	от	кандидата	
с	електронен	подпис.	Концепцията	следва	да	бъде	във	формат	PDF,	в	
криптиран	вид	чрез	един	от	следните	формати:	„.7z“,	„.zip“	или	„.rar“.	
При	подаване	на	заявленията	на	кандидатите	или	на	пълномощ-

ниците	им	се	предоставя	или	изпраща	по	електронна	поща	на	кан-
дидата	длъжностна	характеристика	за	конкурсната	длъжност.

Контрол	по	изпълнение	на	заповедта	ще	се	осъществява	от	
СВЕТЛАНА	САВОВА	–	началник	на	отдел	„Административно-правно,	
финансово-стопанско	и	информационно	обслужване	(АПФСИО)		
в	РУО	–	Търговище.

ЕЛКА	СТАНЧЕВА
Началник	на	РУО	–	Търговище

Към Заповед № РД-06-124/05.07.2022г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН	за	предучилищното	и	училищното	образование
•	 ЗАКОН	за	професионалното	образование	и	обучение
•	 КОДЕКС	на	труда
•	 ЗАКОН	за	обществените	поръчки
•	 ЗАКОН	за	достъп	до	обществена	информация
•	 ЗАКОН	за	противодействие	на	корупцията	и	за	отнемане	на	неза-
конно	придобитото	имущество

•	 Общ	регламент	за	защитата	на	личните	данни	(GDPR)	–	регламент	
(ЕС)	2016/679	на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	на	Европей-
ския	съюз	в	сила	от	25	май	2018	г.

•	 ЗАКОН	за	защита	на	личните	данни
•	 ЗАКОН	за	защита	от	дискриминация
•	 ЗАКОН	за	закрила	на	детето
•	 ЗАКОН	за	здравето
•	 ЗАКОН	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положе-
ние,	обявено	с	решение	на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	
и	за	преодоляване	на	последиците

•	 НАРЕДБА	№	1	от	8	септември	2015	г.	за	условията	и	реда	за	про-
веждане	на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	16.01.2017	г.	за	условията	и	реда	за	възстано-
вяване	 на	 транспортните	 разходи	 или	 на	 разходите	 за	 наем	 на	
педагогическите	специалисти	в	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	от	 30.08.2016	 г.	 за	 условията	 и	 реда	 за	 прием	и	
спортна	подготовка	на	учениците	в	спортните	училища

•	 НАРЕДБА	№	2	от	13.11.2014	г.	за	условията	и	реда	за	валидиране	
на	професионални	знания,	умения	и	компетентности

•	 НАРЕДБА	№	3	от	6	април	2017	г.	за	условията	и	реда	за	приемане	
и	обучение	на	лицата,	търсещи	или	получили	международна	закрила	

•	 НАРЕДБА	№	3	от	27.04.2000	г.	за	здравните	кабинети	в	детските	
заведения	и	училищата

•	 НАРЕДБА	№	4	от	30	ноември	2015	г.	за	учебния	план	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	20.04.2017	г.	за	нормиране	и	заплащане	на	труда	
•	 НАРЕДБА	№	4	от	24	октомври	2016	г.	за	определяне	заболяванията	
и	отклоненията,	 които	 застрашават	живота	и	 здравето	на	 децата	
и	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	4	от	1993	г.	за	документите,	които	са	необходими	за	
сключване	на	трудов	договор	

•	 НАРЕДБА	№	5	от	03.06.2016	г.	за	предучилищното	образование
•	 НАРЕДБА	№	5	от	30.11.2015	г.	за	общообразователната	подготовка	
•	 НАРЕДБА	№	6	от	11	август	2016	г.	за	усвояването	на	българския	
книжовен	език

•	 НАРЕДБА	№	7	от	11	август	2016	г.	за	профилираната	подготовка
•	 НАРЕДБА	№	8	от	11.08.2016	г.	за	информацията	и	документите	за	
системата	на	предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	9	от	19	август	2016	г.	за	институциите	в	системата	на	
предучилищното	и	училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	01.09.2016	 г.	 за	организация	на	дейностите	в	
училищното	образование	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.12.2017	г.	за	познавателните	книжки,	учебни-
ците	и	учебните	помагала	

•	 НАРЕДБА	№	10	от	19.06.2014	г.	за	здравните	изисквания	при	изгот-
вяне	и	спазване	на	седмичните	учебни	разписания

•	 НАРЕДБА	№	11	от	 01.09.2016	 г.	 за	 оценяване	 на	 резултатите	 от	
обучението	на	учениците	

•	 НАРЕДБА	№	13	от	21.09.2016	г.	за	гражданското,	здравното,	еколо-
гичното	и	интеркултурното	образование

•	 НАРЕДБА	№	14	от	16.11.2016	г.	за	представителното	облекло	на	
лицата	от	институциите	в	системата	на	предучилищното	и	училищ-
ното	образование

•	 НАРЕДБА	 №	 15	 от	 22.07.2019	 г.	 за	 статута	 и	 професионалното	
развитие	на	 учителите,	 директорите	и	 другите	педагогически	спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА	№	 18	 от	 09.09.2021	 г.	 за	 инспектирането	 на	 детските	
градини	и	училищата

•	 НАРЕДБА	за	държавните	изисквания	за	придобиване	на	професио-
нална	квалификация	„учител“

•	 НАРЕДБА	 за	 детските	 и	 ученическите	 туристически	 пътувания	 с	
обща	цена,	инициирани	от	институциите	в	системата	на	предучи-
лищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	за	приобщаващото	образование
•	 НАРЕДБА	за	финансирането	на	институциите	в	системата	на	преду-
чилищното	и	училищното	образование

•	 НАРЕДБА	№	1	ОТ	08.09.2015	г.	за	условията	и	реда	за	провеждане	
на	обучение	чрез	работа	(дуална	система	на	обучение)

•	 НАРЕДБА	№	1	от	19.02.2020	г.	за	организацията	и	провеждането	на	
изпитите	за	придобиване	на	професионална	квалификация

РЕПУБЛИКА	БЪЛГАРИЯ
Министерство	на	образованието	и	науката
Регионално	управление	на	образованието	–	
Хасково

ЗАПОВЕД
№	З-1666/05.07.2022	г.

На	основание	чл.	90,	ал.	2	от	Кодекса	на	труда,	във	връзка	с	чл.	
217,	ал.	5	от	Закона	за	предучилищното	и	училищното	образо-
вание	и	чл.	4	от	Наредба	№	16	от	1	юли	2022	г.	за	провеждане	
на	конкурси	за	заемане	на	длъжността	„директор“	в	държавните	
и	общинските	институции	в	системата	на	предучилищното	и	учи-

лищното	образование	(Обн.,	ДВ,	бр.	52	от	05.07.2022	г.)

О	Б	Я	В	Я	В	А	М

Конкурс	за	заемане	на	длъжността	„директор“	на	следните	учи-
лища	на	територията	на	област	Хасково:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1. ОУ	„Св.	Иван	Рилски“ Хасково Хасково

2. ОУ	„Христо	Смирненски“ Хасково Хасково
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3. ОУ „Любен Каравелов“ Хасково Хасково

4. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ Хасково Хасково

5. ПГЛП „Райна Княгиня“ Хасково Хасково

6. ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград Димитровград

7. ОУ „Васил Левски“ Димитровград Димитровград

8. ОбУ „Св.св. Кирил и 
Методий“ Димитровград Димитровград

9. НУ „Отец Паисий“ Харманли Харманли

10. ОУ „Иван Вазов“ с. Славяново Харманли

11. ОУ „Христо Ботев“ с. Бисер Харманли

12. СУ „Димитър Маджаров“ Маджарово Маджарово

13. СУ „Желязко Терпешев“ Любимец Любимец

14. НУ „Захари Стоянов“ Любимец Любимец

15. СУ „Д-р Петър Берон“ Тополовград Тополовград

16.
НУ „ Св.св. Кирил и 
Методий“ Тополовград Тополовград

17. ОУ „Христо Ботев“ с. Хлябово Тополовград

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1;

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образова-
нието – Хасково, адрес: Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ №2, ет.2, 
стая №59, или на електронна поща: ruohaskovokonkurs@abv.bg (по-
дписани с електронен подпис от кандидата). Лице за контакт: Иванка 
Петкова, главен специалист „Човешки ресурси“, тел. 038/650-040.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Хасково.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кан-
дидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
ИНЖ. ВЕСЕЛИНА ПАВЛИТОВА
Началник на РУО – Хасково

Към Заповед № З-1666/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските центро-
ве за специална образователна подкрепа и на центровете за 
подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически 
общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, 

трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон-

но придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановява-
не на транспортните разходи или на разходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на 
професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане 
и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еколо-

гичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специа-
листи

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските гра-
дини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Хасково

ЗАПОВЕД
№ З-1672/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образо-
вание и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и 
общинските институции в системата на предучилищното и училищ-

ното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Център за спе-
циална образователна подкрепа на територията на област Хасково:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1. ЦСОП „П. Р. Славейков“ Харманли Харманли

І. Характер на работа
Директорът на центъра за специална образователна подкрепа 

планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на 
държавната политика в областта на обучението и на дейностите 
за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със 
специални образователни потребности, както и за цялостната ад-
министративно-управленска и финансова дейност на центъра. 

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, който тряб-
ва да е в областта на обучението и/или ресурсното подпомагане 
на деца и ученици със специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Хасково, адрес: Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ №2, 
ет.2, стая №59, или на електронна поща: ruohaskovokonkurs@abv.
bg (подписани с електронен подпис от кандидата). Лице за кон-
такт: Иванка Петкова – главен специалист „Човешки ресурси“, тел. 
038/650-040.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Хасково.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, 
„.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
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Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
ВЕСЕЛИНА ПАВЛИТОВА

Началник на РУО – Хасково

Към Заповед № З-1672/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регла-

мент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 
Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда 
за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на 
обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за вали-
диране на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за 
приемане и обучение на лицата, търсещи или получили меж-
дународна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детски-
те заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболя-

ванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето 
на децата и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими 
за сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната под-

готовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българ-

ския книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подго-

товка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло 

на лицата от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на профе-
сионална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеж-

дане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провежда-

нето на изпитите за придобиване на професионална квали-
фикация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Хасково

ЗАПОВЕД
№ З-1673/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образо-
вание и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните 
и общинските институции в системата на предучилищното и учи-

лищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Център за спе-
циална образователна подкрепа на територията на област Хасково:

№ ИМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА НАСЕЛЕНО 
МЯСТО ОБЩИНА

1. ЦПЛР „ОУО“ Хасково Хасково

2 ЦПЛР НАОП 
„Джордано Бруно“ Димитровград Димитровград

І. Характер на работа
Директорът на центъра ръководи образователния процес в ин-

ституцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансо-
ва дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по между-
държавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граж-
дани на трети държави, получили право на достъп до пазара на 
труда в Република България при условията и по реда на Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност, или дългосрочно и 
постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифика-

ционна степен на висше образование или удостоверение за при-
знаване на придобито висше образование от чуждестранни висши 
училища и документ за придобита професионална квалификация 
„учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Републи-
ка България образование е вписана в Регистъра на завършилите 
студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на 
издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът 
за признаване на придобитото в чужбина висше образование е 
вписан в регистрите за академично признаване на Националния 
център за информация и документация, в заявлението се посочват 
номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостове-
рение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг доку-
мент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на обра-
зованието – Хасково, адрес: Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“№2, 
ет.2, стая №59, или на електронна поща: ruohaskovokonkurs@abv.
bg (подписани с електронен подпис от кандидата). Лице за кон-
такт: Иванка Петкова – главен специалист „Човешки ресурси“, тел. 
038/650-040.

При подаването на документите се представят и оригиналите 
за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и чет-
ливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 
да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието – 
Хасково.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
ВЕСЕЛИНА ПАВЛИТОВА

Началник на РУО – Хасково

Към Заповед № З-1673/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-
циалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД-15-1/05.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за 

провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в 
държавните  

и общинските институции в системата на предучилищното  
и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Шумен:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Основно училище „Христо 
Ботев“ с. Златар Велики Преслав

2. Основно училище „Петко 
Рачев Славейков“ с. Изгрев Венец
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3. Обединено училище „Йордан 
Йовков“ с. Браничево Каолиново

4. Основно училище „Христо 
Смирненски“ с. Пристое Каолиново

5. Основно училище „Христо 
Ботев“ с. Памукчии Нови пазар

6. Основно училище „Христо 
Ботев“ с. Църквица Никола Козлево

7. Основно училище „Васил 
Априлов“ с. Риш Смядово

8. Основно училище  
„Св.св. Кирил и Методий“ с. Царев брод Шумен

9. Основно училище „Васил 
Левски“ с. Градище Шумен

10. Начално училище „Илия Р. 
Блъсков“ Шумен Шумен

11. 3. основно училище 
„Димитър Благоев“ Шумен Шумен

12. 9. основно училище 
„Панайот Волов“ Шумен Шумен

13.

Професионална гимназия 
по механотехника, 
електротехника, 
телекомуникации и транспорт 
„Христо Ботев“

Шумен Шумен

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта 
на образованието, планира, организира, координира, контро-
лира и отговаря за цялостната административно-управленска и 
финансова дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в стра-
ната граждани на трети държави, получили право на достъп 
до пазара на труда в Република България при условията и по 
реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди 
граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени 
с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, 
при които не може да се заема длъжност на педагогически 
специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
7. Да притежават диплома за висше образование с образо-

вателно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на 
длъжността професионално направление съгласно Класифика-
тора на областите на висше образование и професионалните 
направления и професионална квалификация, която да позволя-
ва на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по 
наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома за придобита образователно-квалифи-

кационна степен на висше образование или удостоверение за 
признаване на придобито висше образование от чуждестранни 
висши училища и документ за придобита професионална ква-
лификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито 
в Република България образование е вписана в Регистъра на 
завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, 
а ако документът за признаване на придобитото в чужбина ви-
сше образование е вписан в регистрите за академично призна-
ване на Националния център за информация и документация, в 
заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие 
на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг 
документ, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане 
на длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията 
за период от три години до 10 стандартни печатни страници, 
едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 
12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се 
представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите ко-
гато заявлението и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионал-
но-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на об-
разованието – Шумен, адрес: ул. „Цар Калоян“ № 1 или на 

електронна поща: rio_shumen@mon.bg (подписани с електронен 
подпис от кандидата).

Телефон за контакт: 054/800-373.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, след-

ва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са офор-
мени до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него 
се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в 
деловодството на Регионалното управление на образованието 
– Шумен.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и 
по електронен път на обявената електронна поща, като в този 
случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от 
кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във 
формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: 
„.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
Драгомир Михайлов – началник на отдел „Административно-
правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

СВЕТЛАНА МИЛЕВА
Началник на РУО – Шумен

Към Заповед № РД-15-1/05.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държав-
ните неспециализирани училища, държавните и общинските 
центрове за специална образователна подкрепа и на цен-

тровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 
ученически общежития и астрономически обсерватории и 

планетариуми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Евро-
пейския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното по-

ложение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възста-
новяване на транспортните разходи или на разходите за наем 
на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за прие-
мане и обучение на лицата, търсещи или получили международна 
закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболява-

нията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на 
децата и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подго-

товка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учеб-

ниците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и учи-
лищното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионално-
то развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на профе-
сионална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на пре-

дучилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провежда-

не на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 

на изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Ямбол

ЗАПОВЕД
№ РД-06-268/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка  
с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за 

провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ 
в държавните и общинските институции в системата на пре-
дучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 

05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на следните учили-
ща на територията на област Ямбол:

№ ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО 
МЯСТО

ОБЩИНА

1. Средно училище 
„Св. Климент Охридски“

Ямбол Ямбол

2. Спортно училище 
„Пиер дьо Кубертен“

Ямбол Ямбол

3. Профилирана гимназия 
„Св. Климент Охридски“

Елхово Елхово

4. Основно училище 
„Св. Паисий Хилендарски“

Елхово Елхово

5. Начално училище 
„Васил Левски“

с. Завой Тунджа

6. Основно училище 
„Христо Ботев“

с. Ботево Тунджа

7. Основно училище 
„Св.св. Кирил и Методий“

с. Бояджик Тунджа

8. Обединено училище 
„Васил Левски“

с. Тенево Тунджа

9. Средно училище 
„Д-р Петър Берон“

Болярово Болярово

І. Характер на работа
Директорът на училището ръководи образователния процес в 

институцията в съответствие с държавната политика в областта на 
образованието, планира, организира, координира, контролира и 
отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава членка 

на Европейския съюз или на друга държава – страна по междудър-
жавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани 
на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в 
Република България при условията и по реда на Закона за трудова-
та миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно 
пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ харак-

тер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж за директор 
на държавни и общински училища.

6.1. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 
години професионален опит в областта на физическото възпитание 
и спорта за директор на спортно училище.

7. Да притежават диплома за висше образование с образова-
телно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъж-
ността професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления 
и професионална квалификация, която да позволява на кандидата 
да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по на-
казателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на инсти-

туцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалификацион-

на степен на висше образование или удостоверение за признаване 
на придобито висше образование от чуждестранни висши училища 
и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако 
дипломата на кандидата за придобито в Република България образо-
вание е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в 
заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, 
издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото 
в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, 
в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на 
диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудо-
ва, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, 
удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на 
длъжностите по чл. 7, ал. 1.
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5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изте-
кли повече от три месеца от последното прекратяване на трудово-
то/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в 
запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението 
и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионално 
квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образование-
то – Ямбол, адрес: ул. „Жорж Папазов“ № 6 или на електронна поща: 
rio_yambol@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефон за контакт: тел 046/68-53-12.
При подаването на документите се представят и оригиналите 

за сравняване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва 

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени 
до датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Ямбол.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощ-
ниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на 
кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от 
Жана Миланова, началник на отдел „АПФСИО“.

ЗДРАВКО ДИНЕВ
Началник на РУО – Ямбол,  

съгласно Заповед № РД-10-648/01.07.2022 г. 
.

Към Заповед № РД-06-268/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието – 
Ямбол

ЗАПОВЕД
№ РД-06-269/06.07.2022 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 
217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образо-
вание и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане 
на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и 
общинските институции в системата на предучилищното и училищ-

ното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

О Б Я В Я В А М

Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Център за 
специална образователна подкрепа – Елхово, община Елхово,  
област Ямбол.

І. Характер на работа
Директорът на държавния или на общинския център за специ-

ална образователна подкрепа планира, организира, ръководи и 
отговаря за осъществяването на държавната политика в областта 
на обучението и на дейностите за подкрепа за личностно раз-
витие на децата и учениците със специални образователни по-
требности, както и за цялостната административно-управленска 
и финансова дейност на центъра.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността
1. Да са български граждани, граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по 
междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в стра-
ната граждани на трети държави, получили право на достъп до 
пазара на труда в Република България при условията и по реда 
на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или 
дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граж-
дани.

2. Да не са поставени под запрещение.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ ха-

рактер независимо от реабилитацията.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застра-

шават живота и здравето на децата и учениците, определени с 
Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при 
които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж в областта 
на обучението и/или ресурсното подпомагане на деца и ученици 
със специални образователни потребности.

7. Да притежават диплома за висше образование с образо-
вателно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на 
длъжността професионално направление съгласно Класифика-
тора на областите на висше образование и професионалните 
направления и професионална квалификация, необходима за 
изпълнението на длъжността, по специалността специална пе-
дагогика, психология и/или логопедия, която да позволява на 
кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по 
наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и 
гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда в два етапа:
1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване 

на казуси;
2. защита на концепция за стратегическо управление на ин-

ституцията.

IV. Необходими документи за участие в конкурса
1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 

8, ал. 1 от Наредбата).
2. Копие от диплома  за придобита образователно-квалифи-

кационна степен на висше образование или удостоверение за 
признаване на придобито висше образование от чуждестранни 
висши училища и документ за придобита професионална ква-
лификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито 
в Република България образование е вписана в Регистъра на 
завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват 
номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, 
а ако документът за признаване на придобитото в чужбина ви-
сше образование е вписан в регистрите за академично призна-
ване на Националния център за информация и документация, в 
заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие 
на диплома или удостоверение не се прилага.

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – тру-
дова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг до-
кумент, удостоверяващ такъв стаж.

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ 
липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за 
заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема 
длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане 
на длъжностите по чл. 7, ал. 1.

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са 
изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на 
трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за 
период от три години до 10 стандартни печатни страници, едно-
странно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, 
разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя 
в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявле-
нието и концепцията се подават по електронен път.

7. Други документи, в това число: за придобита професионал-
но квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

V. Място и срок за подаване на документите
Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 

08.08.2022 г. включително в Регионалното управление на образова-
нието – Ямбол, адрес: ул. „Жорж Папазов“ № 6, или на електронна 
поща: rio_yambol@mon.bg (подписани с електронен подпис от кан-
дидата).

Телефон за контакт: тел 046/68-53-12.

При подаването на документите се представят и оригиналите за 
сравняване.

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

да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до 
датата на подаване на документите. 

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се 
извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в дело-
водството на Регионалното управление на образованието – Ямбол.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по 
електронен път на обявената електронна поща, като в този случай 
заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата 
с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в 
криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“. 

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощни-
ците им се предоставя или изпраща по електронна поща на канди-
дата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Жана 
Миланова – началник на отдел АПФСИО.

ЗДРАВКО ДИНЕВ
Началник на РУО – Ямбол, 

съгласно заповед № РД 10-648/01.07.2022 г. 
.

Към Заповед № РД-06-269/06.07.2022 г.

СПИСЪК
на нормативните актове, които кандидатите за длъжността 

„директор“ на държавните и общинските училища, държавните 
неспециализирани училища, държавните и общинските цен-
трове за специална образователна подкрепа и на центровете 
за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни учениче-
ски общежития и астрономически обсерватории и планетариу-

ми, трябва да познават и прилагат

•	 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
•	 ЗАКОН за професионалното образование и обучение
•	 КОДЕКС на труда
•	 ЗАКОН за обществените поръчки
•	 ЗАКОН за достъп до обществена информация
•	 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на неза-

конно придобитото имущество
•	 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европей-
ския съюз в сила от 25 май 2018 г.

•	 ЗАКОН за защита на личните данни
•	 ЗАКОН за защита от дискриминация
•	 ЗАКОН за закрила на детето
•	 ЗАКОН за здравето
•	 ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положе-

ние, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
и за преодоляване на последиците

•	 НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

•	 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстано-
вяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в институциите в системата на преду-
чилищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и 
спортна подготовка на учениците в спортните училища

•	 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране 
на професионални знания, умения и компетентности

•	 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и 
обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила 

•	 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските 
заведения и училищата

•	 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 
•	 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда 
•	 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията 

и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата 
и учениците 

•	 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за 
сключване на трудов договор 

•	 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
•	 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 
•	 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския 

книжовен език
•	 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
•	 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебни-

ците и учебните помагала 
•	 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изгот-

вяне и спазване на седмичните учебни разписания
•	 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
•	 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, еко-

логичното и интеркултурното образование
•	 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование

•	 НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното раз-
витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

•	 НАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските 
градини и училищата

•	 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професио-
нална квалификация „учител“

•	 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 
обща цена, инициирани от институциите в системата на предучи-
лищното и училищното образование

•	 НАРЕДБА за приобщаващото образование
•	 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на преду-

чилищното и училищното образование
•	 НАРЕДБА № 1 ОТ 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
•	 НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на 

изпитите за придобиване на професионална квалификация
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