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ЛИЛИЯ ХРИСТОВА 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМД 

ОБЩИНА ВАРНА 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

Общинско отличие на млад учител за мотивиран старт в професията 

 

І. Задължителни условия за участие на кандидата: 

1. Възраст до 29 години, вкл.; 

2. Не по-малко две години стаж по специалността в институцията, която го 

номинира; 

3. Да не е носител на Отличието. 

ІІ. Задължителни документи: 

1. Мотивационно писмо от кандидата; 

2. Мотивирано предложение от Директора на образователната институция, в 

която кандидатът работи; 

3. Копие от документ за висше образование по специалността; 

4. Служебна бележка, удостоверяваща трудовия стаж в институцията, която го 

номинира. 

ІІІ. Допълнителни документи:  

1. Копие от документ за придобита ПКС; 

2. Други документи в подкрепа на номинацията. 

 

ІV. Процедура - оценяването на кандидатите става на два етапа: допустимост и 

оценка. 

1. Допустимост за участие: 

1.1. Комисия от експерти, определени от директора на дирекция ОМД, 

извършва проверка за допустимост на постъпилите кандидатури по т. І 

и т. ІІ.  

1.2. Кандидат, който не отговаря на изискванията по т. І или не е представил 

необходимите документи по т. ІІ, не се допуска до втори етап. 
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2. Оценка на кандидата: 

2.1. Комисия от експерти от дирекция ОМД и РУО Варна, утвърдена със 

Заповед на кмета на Община Варна, се запознава с допуснатите 

предложения и извършва номинациите на втори етап чрез оценяване на 

кандидата по следните критерии: 

2.1.1. Ясно изразени позиции на кандидата за направения професионален 

избор; 

2.1.2. Достигнати резултати в професионалната реализация на учителя, 

приложени иновации в пряката му работа; 

2.1.3. Участие и постижения на кандидата в извънучилищни образователни 

инициативи – общински, областни, национални и международни; 

2.1.4. Работа с родителите; 

2.1.5. Придобита ПКС; 

2.1.6. Придобита квалификация в други области на познанието. 

2.1.7. Всеки един от критериите на втори етап носи на кандидата 

максимален брой 5 точки. Възможен общ максимален брой точки от 

член на комисията – 30. 

2.2. Оценяването по критериите става на база на документи, доказващи 

изложените в мотивираното предложение на директора или в други 

материали постижения и участия на кандидата. 

3. В 2 - дневен срок от приключване на работата си комисията представя 

протокола с номинациите за утвърждаване от директора на Дирекция ОМД. 

4. Носителите на Отличието получават грамота и парична награда, 

диференцирана съобразно оценката на комисията. 

5. Наградата се връчва от Кмета на Общината на официална церемония. 

 

 

 

 

 

 

http://www.varna.bg/

