СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
директор на държавна детска градина „Детелина“ – гр. Казанлък и държавна детска
градина „Кокиче“ – гр. Пловдив
Въз основа работата на конкурсната комисия, отразена в протокол, съгласно
чл. 93 от Кодекса на труда, същата реши:
1. Допуска до конкурс следните кандидати за ДДГ „Детелина“- гр. Казанлък:
1. Светла Данева Джунджурова
2. Даниела Колева Кисьова
3. Райна Тодорова Иванова-Калоянова
2. Допуска до конкурс следните кандидати за ДДГ „Кокиче“- гр. Пловдив:
1. Павлина Тильова Стефанова
2. Кичка Петрова Петрова
3. Ели Милкова Радкова
4. Галина Николова Чотова
Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 19.11.2021 г. от 11:00 часа в
сградата на Централен военен клуб, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7.
Във връзка със заповед № РД-01-890/ 03.11.2021г. на министъра на
здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на
територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г., моля при
явяване за участие в конкурса да представите някои от следните документи:
- за ваксинирани или преболедували COVID-19 - валиден документ за
ваксинация или за преболедуване (сертификати);
- в останалите случаи – валиден документ с отрицателен резултат от проведено
до 72 часа преди влизане в сградата на Централен военен клуб изследване по
метода на полимеразно верижна реакция (PCR) за COVID-19 или бърз
антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Централен военен
клуб).
Във връзка с епидемиологичната обстановка кандидатите следва да имат и
лични предпазни средства (маска).
Нормативни документи за подготовка:
Устройствен правилник на ИА ВКВПД;
Закон за администрацията;
Закон за предучилищното и училищното образование;
Закон за закрила на детето;
Закон за обществените поръчки;
Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
Наредба № 5 за предучилищното образование;
Наредба № 8 за информацията и документите в системата на предучилищното и
училищното образование;
9. Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование;
10. Кодекс на труда;
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11. Наредба № 15 за квалификацията на педагогическите специалисти;
12. Наредба № 10 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
13. Наредба за приобщаващото образование;
14. Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към
Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на
отбраната.
При успешно решаване на теста, с кандидатите ще се проведе интервю на
19.11.2021 г. от 14:00 часа в сградата на Централен военен клуб, гр. София, бул. “Цар
Освободител” № 7.
2. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме, фамилия
1.

Иван Найденов Найденов –
кандидат за ДДГ „Кокиче“, гр.
Пловдив.

Основание за недопускане
Представените документи не удостоверяват наличието
на изискваното професионално направление, посочено
в обявата за конкурса.
Председател: /П/
Филка Кутлева

