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З А П О В Е Д 

 

№ З-19-587/27.08.2019 г. 

 

 

 С моя заповед № З-19-519/30.07.2019 г. е обявен конкурс за 

заемане на длъжността Директор на детска градина „Здравец“ гр. 

Попово. В съответствие с разпоредбата на чл. 90 и чл. 91 от Кодекса 

на труда, чл. 217, ал.3 и ал. 5 от ЗПУО, както и при спазване на 

изискванията на  Наредба № 12 от 2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти са утвърдени и правила за провеждане 

на конкурс за длъжността директор на детска градина. В тези 

правила, както и в Заповедта и обявлението за провеждане на 

конкурса, като изискване към кандидатите е записано че следва да 

притежават диплома за завършена ОКС на висшето образование 

„бакалавър“ или „магистър“ със специалност от професионално 

направление „педагогика“ с професионална квалификация „педагог“ 

и/или ‚детски учител“, „детски и начален учител“. 

 На 02.08.2019 г. в ДВ, бр. 61 е обнародвана Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, която отменя 

Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В чл. 

33 от тази Наредба са въведени нови изисквания за заемане на 

длъжността ‚директор на детска градина“, като е определено, че 

директор на детска градина може да бъде заемана от лице, което е 

придобило висше образование с ОКС „магистър“ с не по – малко от 

5 години юридически стаж. 

 Предвид факта, че в хода на процедурата са настъпили 

изменения в изискванията за заемане на длъжността, следва 

обявеният конкурс да бъде прекратен, с оглед гарантиране на 

законосъобразността, прозрачността на конкурсната процедура, 

провеждана при еднакви условия за всички потенциални участници. 
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 С оглед на гореизложеното, на основание чл. 44, ал.2 и чл. 44, 

ал.1, т.1 и т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от ЗПУО и 

чл. 91, ал. 1 от КТ 

         

                                             Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Прекратявам конкурсната процедура обявена със заповед № 

З-19-519/30.07.2019 г. на Кмета на Община Попово.  

II. Настоящата заповед да се постави на съответното място за 

обявления в Община Попово и да се публикува на официалната 

интернет страница на Община Попово. 

III. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам 

на Дарина Димитрова – директор на дирекция „Хуманитарни 

дейности“ в Община Попово. 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: .............................................. 

                                                /д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ/ 

    


