ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.91 ал.1 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл.8 ал.5 от Закона за закрила и
развитие на културата и чл.28 ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-15662/17.09.2020г. на Кмета на Община Берковица
ОБЯВЯВА
Конкурс за длъжността „Директор“ на Музеен комплекс“ Иван Вазов“ гр.Берковица,
І. Кратко описание на длъжността:
Място на работа: гр. Берковица, Музеен комплекс“ гр. Берковица

Организира, ръководи и контролира дейността на Музеен комплекс „Иван Вазов“ гр.
Берковица като научен и културно-научен институт. Организира изпълнението на
основните функции на музея за издирване, изучаване, събиране, придобиване,
съхраняване, документиране и популяризиране на културните ценности в община
Берковица
ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
Минимални изисквания:
1. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето
образование „магистър " по специалност от съответното професионално направление .
2. Да притежават професионално направление: история и археология, социология,
антропология и науки за културата.
3. с професионален опит 3 години в съответното професионално направление.

4.Правоотношенията с директорите на музеи възникват въз основа на конкурс за срок
от 5 години
5.Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност,
комуникативност.
Като предимство се счита:
Опит в областта на музейното дело и опазване на културните ценности;
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
Чуждоезикова подготовка;
Компютърна грамотност;
Присъдени научни степени .
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1.Защита на Концепция за развитието на Музеен комплекс “Иван Вазов“ –Берковица, структура
и управление, за период от 5 години като подробно е разработена първата.
2. Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата,
музейното дело, Кодекса на труда. Кандидатите представили всички необходими документи и
отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени на посочените от тях
адреси за събеседване.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими
документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за
заемането на длъжността.
Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и
мястото за провеждане на събеседването.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие.

2. Документ за самоличност ( копие).
3. Професионална автобиография.
4.Документ за завършено образование ( копие).
5.Документи за трудов стаж (копие)
6. Свидетелство за съдимост .
7.Медицинско свидетелство.

7.Концепция за дейността развитието на Музеен комплекс Берковица за 5годишен
период като подробно е разработена първата в 9 екземпляра и запечатани и
ненадписани пликове.
Концепцията съдържа
-анализ и оценка за състоянието на 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 музей, пътищата за постигането
им;
-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето
на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската
дейност на музея;
-етапи на реализация на концепцията.
V. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:
Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска
администрация, партер ЦУИГ, тел. 0953/89117, в 30-дневен срок от публикуването на обявата
за конкурса.
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА
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