ДО
АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

Становище
От Ирена Тодорова Анастасова – председател на Комисията по
образованието и науката в 47–ото Народно събрание
Относно: Проект на Наредба за провеждане на конкурси за заемане на длъжността
„директор“ в държавните и общинските институции в системата на
предучилищното и училищното образование

Във връзка последните промени в Закона за предучилищното и училищното
образование (обн., ДВ, бр. 34 от 2022 г.), в резултат на които длъжността „директор“ в
държавните и общинските институции следва да се заема въз основа на конкурс,
проведен при условията и по реда на Кодекса на труда и на наредба, издадена от
министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на младежта и спорта и
с министъра на културата, предлагам на вниманието Ви следните бележки и
предложения:
1. Предлагам чл. 4, т. 1 да се измени така:
„1. наименование на образователната институция, мястото и характера на
работата;“
Мотиви: в чл. 91, ал. 2 от КТ е посочено какво трябва да съдържа обявлението за
конкурса. В т. 1 от посочената разпоредба е записано: „наименованието на
предприятието, мястото и характера на работата и изискванията за длъжността“. В
предложения проект за наредба (вж. чл. 7) е предвидено, че се обявяват мястото и
характера на работата. Заповедта за откриване на конкурсната процедура е необходимо

1

да определи „мястото и характера на работата“, тъй като последващото обявление се
изготвя на основание заповедта.
2. Предлагам чл. 5 да се измени така:
„Чл. 5. Конкурсите за заемане на длъжността „директор“ на институциите по чл.
1, ал. 1 се провеждат при условията и по реда на глава пета, раздел IV от Кодекса на
труда (КТ), в съответствие с разпоредбите на чл. 213, ал. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 217,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 33, ал.1 -3 от
Наредба № 15 и тази наредба.“
В чл. 213, ал. 1 от ЗПУО е определено едно от условията, на които трябва да
отговарят лицата – български граждани, за да заемат длъжностите на педагогическите
специалисти. Лицата е необходимо да са придобили висше образование в съответното на
длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше
образование

и

професионалните

направления

и

професионална

квалификация,

необходима за изпълнението на съответната длъжност. Законът не уточнява
образователно-квалификационната степен (ОКС), която е необходимо да са придобили
лицата – „бакалавър“ или „магистър“. В предложения проект на наредба е включена
разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, която норма предвижда,
че длъжността „директор“ на посочените образователни институции се заема от лица,
придобили висше образование и ОКС „магистър“, каквото изискване няма в ЗПУО.
В ал. 2 на чл. 213 от ЗПУО е посочено, че за заемане на длъжността „директор“ на
детска градина, училище или ЦПЛР е необходим не по-малко от 5 години учителски
стаж.
Предвид обстоятелството, че чл. 213, ал. 2 във връзка с ал. 2 от ЗПУО определят
минималният учителски стаж и необходимото образование, което трябва да притежават
лицата, заемащи длъжността „директор“, посочената разпоредба следва да бъде
включена в чл. 5 от наредбата.
Важно е да се отбележи, че за заемане на длъжност „старши учител“ се изисква 10
години учителски стаж, за заемане на длъжност „директор“ – 5 години учителски стаж, а
за длъжност „експерт“ 1 година. Тази неравнопоставеност води до съществени
изкривявания в системата на предучилищното и училищното образование. В случая се
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лишават от права за участие в конкурс за заемане на длъжност „директор“ лица, заемащи
експертна длъжност в РУО, общинска администрация, в МОН
3. В чл. 8, ал. 2, т. 2 се изисква да имат 5 години професионален опит, придобит в
област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика
за съответната област. Това означа ли, че няма да се изисква не по-малко от 5 години
учителски стаж, каквото е изискването на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО. Върху това трябва
сериозно да се помисли, защото е добре да се дава възможност на експертите от РУО и
общинските администрации да могат да кандидатстват, тъй като техният стаж в
администрациите е служебен стаж, а не учителски. Освен това ще бъдат поставени при
равни условия с кандидатите за директори на спортни училища, за които се изисква не
по-малко от 5 години учителски стаж или 5 години професионален опит в областта на
физическото възпитание и спорта – виж чл. 213, ал. 3. В тази връзка в чл. 8, ал. 2, т. 2 е
добре да се изисква не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 години
професионален опит в областта на образованието, но тогава ще трябва да се промени чл.
213, ал. 2 от ЗПУО.
Предложение: Текстът на чл. 8, ал. 3- първото изречение касае кандидати по ал. 1
и пренасочва към ЗПУО, обаче след второто изречение, което касае кандидати по ал. 2,
същият текст от ЗПУО е подробно представен, предлагам текстовете или да се
структурират по-ясно, или трите алинеи да се обединят в една.
4. В чл. 9, ал. 1 не е предвиден образец, означава свободен текст, или се
предполага право на органа по назначаване по своя преценка да създаде образец.
5. В ал. 2 е посочено ,че към заявлението не се изисква прилагане на копие за
присъдена ПКС, а наличието на такава по-нататък в проекта е значимо за кандидати с
равен резултат. Ако кандидатът има образователна или научна степен доктор, прилага ли
копие?
6. Предлагам текста „Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в
заявлението се посочват номер, дата и издател на 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, дата и издател на документа за признаване,
като копие на диплома не се прилага;“ да се отдели в отделна алинея и да започва с
думите „Копие на диплома за висше образование не се прилага, ако ….“
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7. Текстът на ал. 3, т. 3

„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. 8, ал. 1“ да се
допълни и кандидатите по ал. 1 и по ал. 2;
8. В чл. 9, ал. 3, т. 4 са посочени изискванията за техническото оформление на
концепцията, но не и за нейната съдържателна част.
9. В чл. 9, ал. 3 да се създаде нова т. 5 със следното съдържание: „документ за
медицински преглед, ако трудовата дейност по трудово правоотношение е преустановена
за срок над 3 месеца.“
Мотиви: предложеното допълнение е в съответствие с изискванията на чл. 1, ал.
1, т. 4 от Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов
договор (обн. ДВ, бр. 44 от 25 май 1993 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017г.),
издадена от министъра на труда и социалните грижи.
10. Чл. 13, ал. 1 текстът да се прецизира: „постъпилите в срок заявления“.
11. В ал. 2 на чл. 13 предлагам формулировките да се уеднаквят на всички места в
Наредбата – сега в чл. 8, ал. 1, т. 2 пише друго, в ал. 2 нещо по-близко до това, а в чл.9,
ал. 3 е част от настоящата формулировка.
Коментар: Относно текста „За кандидатите, завършили висше образование в
чужда държава, комисията извършва служебна проверка в регистрите за академично
признаване на НАЦИД за наличието на удостоверение за академично признаване, когато
удостоверението е издадено след месец април 2009 г.“. В момента няма изрично
изискване дипломи от чужди университети да бъдат признавани от НАЦИД, преди човек
да заеме педагогическа длъжност, някой от кандидатите ще се окаже в положение като
учител без проблем, но за да стане директор трябва да мине през НАЦИД.
12. Предложение по текста на ал. 4 „Не се допускат до участие в конкурса
кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените
документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.“
Да се предвиди възможността какво решение да взема комисията по допускане, ако
документите са изпратени по електронен път, но някое от описаните в заявлението
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приложения липсва като прикачен файл, или при криптираната концепция файлът не
може да бъде отворен по някаква причина.
13. В чл. 14 думата „съображения“ да се замени с думата „мотиви“.
14. Предложение за редакция на текста на чл. 15, ал. 1 „Органът по назначаване
публикува на интернет страницата си….“ Едва ли лично председателят има достъп да
публикува каквото и да било, а и не е ясно на коя интернет страница.
15. Да се прецизира текста … „писмено или по електронната поща“.
Формулировката е непълна, защото на практика и по електронната поща съобщенията са
писмени и в този смисъл „или“ е некоректно, в същото изречение думата „съображения“
да се замени с „мотивите за отказа“.
16. Текстът на чл. 15, ал. 2 да уточни с какъв акт работодателят оповестява
решението си.
17. Текстът на чл. 17, ал. 1 предвижда: „Председателят на комисията по допускане
съобщава писмено или по електронната поща на допуснатите кандидати датата, часа за
започване и мястото за провеждане на съответния етап от конкурса и определя начина за
предоставяне на паролата за декриптиране на файла, съдържащ концепцията за
стратегическо управление на институцията. Председателят на комисията по допускане
обявява датата, часа за започване и мястото за провеждане на съответния етап от
конкурса и на интернет страница на органа по чл. 3, ал. 2“.
Коментар: В случай, че кандидатът не достигне до етап за защита на концепция
следва да се обмисли към кой момент ще се иска паролата. Отпадналият след теста
кандидат едва ли би бил съгласен да даде достъп до разработката си.
18. В текста на чл. 18. да се добави и акт на работодателя, с който е приел за
основателно някое от подадените възражения.
19. Чл. 19. Ал.1. Съответният орган по чл. 3, ал. 2 определя комисия за
провеждане на конкурса, която се състои от петима членове, в това число председател.
Председателят на комисията от коя квота е.
20. От текста на чл. 23 ал. 1 не става ясно дали се предвижда разделяне на времето
за работа по двете части на теста. Първата част от първия етап на конкурса е тест с
максимален брой точки – 30. Решаването на казусите носят още 20 точки, но кога им се
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дават на кандидатите – заедно с теста, след него, с общо време за работа ли ще са или
разделено време за двете части на писмения етап. Да се опише всичко, което съдържа
писмения изпит.
21. Предложение: В текста по ал. 2 – през казусите да се провери грамотността на
кандидата.
22. Да се прецизира и разясни текста: „Максималният брой точки за всеки казус е
5 точки.“ Вероятно се има предвид, че общата оценка от петимата членове на комисията
е максимум 5 точки на казус. При свободните отговори и при казусите оценяването е
различно от тест с избор от три отговора и следва да има подробни критерии и ясна
система за формиране на една обща оценка от петчленна комисия. В текста на ал. 5 е
посочено, че времето за писмения изпит е 90 минути, от което следва, че няма формално
разделяне на времето между двете части на писмения изпит. Времето за решаване на тест
до сега е 50 затворени въпроса за 80 мин. Сега има усложняване - 40 затворени въпроса,
10 със свободни отговори и решаване на 4 казуса. Предлагам времето за провеждане на
писмения изпит да стане 120 мин.
23. В текста на чл. 25. е записано, че конкурсната комисия изготвя протокол за
резултатите от писмения изпит, който се подписва от всички членове на комисията. Ако
се има предвид Приложение № 2 да се посочи в текста. Ако е друг вариант на протокол,
да има текст, от който това да става ясно.
24. В текстовете на чл. 28, ал.1 критериите за оценка от защитата на концепция да
се преработят тъй като:
Текстът на т. 4 „отчитане на необходимите ресурси – финансови, интелектуални,
човешки и др. за изпълнение на заложените в концепцията дейности“ е некоректен,
предполага изначална неравнопоставеност между кандидати, които работят в
институцията и външни кандидати.
Текстът на т 8 „умения за работа в екип“ - Непроверимо по време на събеседване
за защита на концепция – може да се видят нагласите и знанията на кандидата как следва
да се работи в екип, но няма шанс да бъдат установени уменията му за практическото им
приложение.
Текстът на т. 9 „нагласа за усъвършенстване“ - Не е ясно – за усъвършенстване на
институцията, за която кандидатства, или за професионално развитие и усъвършенстване
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на кандидата.Нагласата е предпоставка за създаване на умения и не може да бъде
обективно измерена.
25. Да се посочи в текстовата част колко точки носи всеки от критериите, като
общия брой точки трябва да е равен на максималния брой точки по чл. 29, ал. 3.
26. По отношение на критериите в Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 – формуляр
от защита на концепция за развитие на институцията чрез интервю – да се разработят
обективно установими критерии.
Критерий 2. Съответствие на концепция за стратегическо управление на
институцията с нейната специфика и характерни особености – Наредбата да определи
ред за запознаване на членовете на комисията и кандидати, които са външни за
съответната институция за запознаване предварително с „нейната специфика и
характерни особености“, за да може по измерими критерии да се постави обективна
оценка.
Критерий 5. Съответствие на концепцията с техническите изисквания по чл. 9, ал.
3, т. 4 при разработването ѝ - Т.е. установяваме елементарна техничесака и ИТграмотност на кандидата – дали познава шрифтове, дали може да форматира с правилни
междуредия, дали може да постави 10 страници в непрозрачен плик? Това не е много
смислен критерий по отношение на функциите за длъжността.
Критерий 6. Мотивация за заемане на длъжността – неизмерим критерии чрез
концепцията, концепцията следва да съдържа визията на кандидата за управление на
институцията и този критерии не е съотносим към изискванията за разработване на
концепция.
Критерий 8. Умения за работа в екип - Обективно неустановимо при кратко
събеседване.
27. Приложение № 2към чл. 30, ал. 3 в Колона № 2 Резултат от писмения изпит –
тест – да се допълни и решаване на казуси.
28. По отношение на текста в чл. 31, ал. 2 „При равен резултат комисията
подрежда в класирането на по-предно място кандидата с по-висока професионална
квалификационна степен и придобита допълнителна квалификация“.
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Няма изискване към кандидатите да имат ПКС, или да предоставят копие на
документ за ПКС или друга квалификация. Как се сравняват кандидат с 1 ПКС и
кандидат с научна степен доктор? Не е ясно и затова ще е широко тълкувано какво се
има предвид с „придобита допълнителна квалификация“ – какво да има директорът –
друг учебен предмет, или да е финансист/юрист/архитект/... или просто 2-3 различни
магистратури, без значение дали са приложими.
29. Не е ясно протоколът за проведения конкурс по чл. 32, ал. 1 по собствен
образец на органа по назначаване. Предлагам да се добави като приложение.
30. Предлагам в текста по ал. 2 „Протоколът по ал. 1 ведно с цялата събрана в
хода на конкурсната процедура документация, се представя на съответния орган по чл.3,
ал. 2.“ Да се предвиди текст за срок на съхранение и ред за архивиране.

ИРЕНА АНАСТАСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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