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Изх.№111/30.03.2021г. 

До Началник 

отдел „Образование“ 

Община Пловдив

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО 

От

Силвия Йовкова Атанасова-директор ДГ“Дружба, Пловдив район Западен 

Относно; обява за свободно работно място

Уважаема г-жо Щилянова,

Приложено: Изпращам Ви , обявление за свободно работно място- 
0,5/половин/ щат за длъжността „Технически секретар“ в 
ДГ“Дружба“,считано от 06.04.2021г.

Приложение:съгласно текста.

С уважение: 

Силвия 

Директор ДГ“

mailto:cdg_drujba@abv.bg


ДЕТСКА ГРАДИНА “ ДРУЖБА”- ПЛОВДИВ Р-Н „ЗАПАДЕН” 
ПЛОВДИВ, ул.”АТОН” № 1

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.67 ал.1 т.1 от КТ и чл.70 ал.1 и 2 /6 месеца изпитателен срок в полза на 

работодателя/ и Заповед № РД-09-417/30.03.2021г. на Директора на ДГ“Дружба“е обявен 
конкурс/подбор/, за длъжността:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За заемане на 0.5/половин / свободна щатна бройка от длъжност „ Технически секретар“ в 
ДГ“ Дружба“

1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
а) да имат минимална образователна степен „ магистър бакалавър
в) професионален опит ДА ;
г) да притежават следните компетентности: работа в екип,познаване на правила и вътрешни 

инструкции в сферата на Образованието,отлична компютърна грамотност и работа с 
платформи,организационна и комуникативна способност

2. Допълнителни умения и квалификации; носещи предимство;
Практически опит в работа по проекти,професионален опит в сферата на Образованието
3. Начин за провеждане на конкурса:
Подбор по документи и тест
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят, за 

участие в конкурса са:
а) заявление за участие в конкурса;
б) автобиография;
в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни 

квалификации, които се изискват за длъжността;
г) копия от документи, удостоверяващи необходимия професионален опит;
5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 

/оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в 3/три / дневен срок от публикуване на 
обявлението в сградата ДГ „Дружба“ ул.“Атон“ 1 всеки работен ден от 09:00часа до 16:00часа.

6. Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се обявяват
във Д Г ,Дружба и на сайта на РУО Пловдив,на интернет страницата на Община Пловдив

7. Описание на длъжността „Технически секретар „ в ДГ“Дружба“:
Изпълнява възложени от Директора задачи,свързани с подпомагане дейността на 

ДГ,подготвя документи-ТД,докладни,приема и проверява подадени документи при прием на 
деца в ДГ,работи с програмни системи на МОН и Община Пловдив

8. Минималния размер на основната заплата, определена за длъжността 
„ .Технически секретар „ в ДГ“Дружба“, е определена по щат

9. Срок за подаване на документи:02.04.2021г.-13.00ч.
Ю.Трудовия договор ще бъде сключен с избраното лице,считано от 06.04.2021г.

<5. ш

Директор:


