
ОБЩИНА ОМУРТАГ 
гр.Омуртаг. ул. “Александър Стамболийски “ № 2А 

ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание чл.91, ал.1 от Кодекса па труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за 

закрила и развитие па културата и чл. 28. ал. 6 от Закона за културното наследство и 
Заповед № 82/08.02.2013 г. на Кмета на община Омуртаг 

ОБЯВЯВА 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА Исторически музей гр. Омуртаг 

Място на работа-Исторически музей гр. Омуртаг 
Характер на работа - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея 

I.  Изисквания за длъжността: 

Минимални изисквания: 
Образование - висше; образователно-квалификационна степен „магистър" 
Професионално направление - история, археология, етнология. 
Професионален опит 3 години в съответното професионално направление; 
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, 
комуникативност. 

Като предимство се счита: 
Присъдени научни степени. 
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство. 
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти. 
Чуждоезикова подготовка. 
Компютърна грамотност 

II. Начин на провеждане на конкурса

Зашита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей гр. Омуртаг за период 
от 5 години, подробно разработена за първата от тях. 
Събеседване. 

III. Необходими документи за участие в конкурса

Заявление за участие. 
Документ за самоличност (копие). 
Документ за трудов стаж (копие). 
Професионална автобиография. 
Документ за завършено образование (копие). 
Свидетелство за съдимост. 



Концепция за дейността и развитието на Исторически музей гр. Омуртаг за 5 годишен 
период, като подробно е разработена първата в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани 
пликове (бройките са съобразени с членовете на комисията). 

Концепцията съдържа: 
- анализ и оценка на състоянието па музея; основни проблеми на 

функционирането му; 
- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен 

институт и мястото му в музейната мрежа; 
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, 
пътищата за постиганото им; 

- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и 
представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната 
и популяризаторската дейност на музея; 

- етапи па реализация на концепцията. 
При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от 

длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. 

Срок за заемане на длъжността - 5 години. 

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концеппия.
- Общинска администрация гр.Омуртаг; 
- Адрес: гр.Омуртаг. ул."Александър Стамболийски” № 2А; 
- Деловодство на общинска администрация - Омуртаг, стая № 8; 
- Телефон: 6-23-11; 
- Лице за контакти: Радка Рашева; 
- Краен срок за подаване на документи -един месец от публикуване на обявата в местен 

печат. 

Общодостьпио място, на което ще се обявят списъците и други съобщения във връзка 
с конкурса - Информационното табло за обяви и съобщения в сградата на общинска 
администрация Омуртаг и сайтът на общината. 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършват лично или чрез 
пълномощник. 

НEЖДЕТ Ш А Б А Н  
Кмет на Община Омуртаг 
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