
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБЯВА 

за свободни учителски места в НУМТИ „Добрин Петков”  за учебната 2019/2020 г. 
 

№ 

Позиция 
(учител по учебен 

предмет) 

Срок за 
подаване на 
документи 

Обявяване на 
график за 

провеждане на 
събеседване с 

одобрените 
кандидати 

Събеседване по 
график- изнесен 

в сайта на 
НУМТИ ”Добрин 

Петков” 

Изнасяне на 
резултатите 

в сайта на 
НУМТИ ”Добрин 

Петков” 

1 
Учител – География и 
икономика – 1 щат 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

28.08.2019 
 

30.08.2019 
 

2 
Учител – Начален учител 
с часове в ЦДО – 1 щат 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

28.08.2019 
 

30.08.2019 
 

3 
Начален учител в ЦДО –  
½ щат ; 3 места  

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

28.08.2019 
 

30.08.2019 
 

4 
Учител – музикален 
инструмент „ Арфа” – 1 
щат 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

29.08.2019 
 

30.08.2019 
 

5 
Учител – музикален 
инструмент „ Тромпет” – 
1 щат 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

29.08.2019 
 

30.08.2019 
 

6 
Учител – музикален 
инструмент „ Флейта ” – 
1/2 щат 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

29.08.2019 
 

30.08.2019 
 

7 
Учител – музикален 
инструмент „ Обой ” – 
1/2 щат 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

29.08.2019 
 

30.08.2019 
 

8 
Учител – музикален 
инструмент „ Фагот  ” – 
лектор 132 ч. 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

29.08.2019 
 

30.08.2019 
 

9 

Учител – музикален 
инструмент 
„Цугтромбон” –  лектор 
72 ч. 

12.08.2019- 
23.08.2019 

27.08.2019 
 

29.08.2019 
 

30.08.2019 
 

 
I. Необходими изисквания за заемане на длъжността: 

1. Да са български граждани или граждани на друга държава, членка на Европейския 
съюз. 
 
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от 
реабилитацията. 
 
3. Да не са лишени от право да упражняват професията. 
 
4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и 
учениците, определени с Наредба №  4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и 
отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, издадена от министъра на 
здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката. 
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5.  Да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал.1, т. 5 или чл. 330, 
ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда (КТ) в едногодишен срок преди подаването изискуемите 
документи за заемане на съответната длъжност. 
 
6. Да са придобили висше образование в съответното на длъжността 
професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления (утвърден с Постановление №  125 на 
Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., после изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) и 

             професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. 
 

II. Допълнителни компетентности: 
 

- академична компетентност (първоначална професионална подготовка,умения за учене през целия 
живот);  
- педагогическа компетентност (планиране на урок или на педагогическа ситуация, организиране и 
ръководене на образователния процес, оценяване на напредъка на учениците, управление на 
процесите в отделни групи или паралелки от класове); 
- комуникативна компетентност (умения за работа в екип, умения за работа с родители и други 
заинтересовани страни); 

- административна компетентност( познават в  частите  засягащи работата на преподавателя: ЗАКОН за 
предучилищното и училищното образование  (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.); 
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.); 
НАРЕДБА за приобщаващото образование  (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. Приета с 
ПМС № 232 от 20.10.2017 г.); НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование; НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците; НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

-компютърни компетентности ( познаване и работа с office365  и платформа  Shkolo.bg ) 
 

III. Необходими документи: 
 

1. Заявление до Директора на НУМТИ „Добрин Петков” , с ясна и точна мотивация за заемане на 

кандидатстваната позиция. 

2. Документ за висше образование – копие. 

3. Копие от трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка . 

4. Професионална  автобиография или професионално портфолио. 

5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след 

преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца /при 

сключване на трудов договор/. 

6. Свидетелство за съдимост – копие /при сключване на трудов  договор /. 

7. Декларация по образец за доброволно предоставяне на личните данни предназначени за 

ползване при провеждане на събеседване /попълва се на място/. 

 

Документите се подават в сградата на НУМТИ „Добрин Петков” - Пловдив, ул. „Иван Вазов” №23  
 

Срок за подаване на документи – всеки работен ден от 9:00 часа до 15:30 часа за времето 12.08.2019г.- 

23.08.2019г. 
 

До събеседване се допускат само кандидати с пълен комплект от посочените документи, 

подадени в срок и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатстват. 

Събеседването се провежда по график. Изнасянето на списъците на одобрените за събеседване 

кандидати ( по входящ номер), графика за провеждане на събеседването (по входящ номер ), както и 

името на избрания кандидат (по входящ номер)  се изнася в сайта на НУМТИ “Добрин Петков” - 

https://plovdivmusicschool.wordpress.com/ 
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