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УТВЪРДИЛ: ............................ 

Кмет на Община Сунгурларе 

Инж.Васил Панделиев 

П  Р  О  Ц  Е  Д  У  Р  А    З А 

ПОДБОР  И  НАЗНАЧАВАНЕ  НА   „ОБЩНОСТЕН МЕДИАТОР” 

по договор  за безвъзмездна помощ помощ  № BG05M9OP001-4.003-0030 C01 

“Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе” 

1. Цел и предназначение.

1.1.  Настоящата процедура описва реда за подбор и назначаване на работа на

„Общностен медиатор” , отговорностите на Ръководителя на проекта и на членовете на екипа 

на проект “Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”. 

2. Област на приложение

2. Процедурата се прилага при извършване на подбор и назначаване на работа на

„Общностен медиатор”   за периода на реализация на проект “Възможности за ранно детско 

развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”  .  

3. Описание на ПРОЦЕДУРАТА.

3.1. Изборът на   „Общностен медиатор”   по реализацията на проект “Възможности за

ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”   , става въз основата на 

подбор,  извършен от комисия назначена с писмена заповед на Кмета на Община 

Сунгурларе. 

3.2. Подборът за избор на   „Общностен медиатор”   преминава на два етапа. 

3.3. Първия етап се извършва по документи. 

Комисията извършва цялостен преглед на входираните документите от желаещите да 

работят като „Общностни медиатори”. Комисията изготвя протокол със списък на 

допуснатите до събеседване кандидати.  Всички кандидати се уведомяват писмено за 

резултатите.  

3.4. Втория етап на подбора се провежда чрез събеседване с кандидатите. Комисията 

извършва събеседване с всеки от кандидатите по отделно. Резултатите се документират в 

протокол със списък на препоръчаните за назначаване кандидати. 

3.5. След приключване на двата етапа по подбора, комисията заседава и обобщава 

резултатите. Тя изготвя окончателен списък с имената на препоръчаните за назначаване на 
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работа кандидати за  „Социални работници”, който   се предоставя на Кмета на Община 

Сунгурларе.  

3.6. Окончателното решение за назначаването на конкретен кандидат за работа като 

„Общностен медиатор”      се взема от Кмета на Община Сунгурларе, който взема под 

внимание и резултатите от извършения от комисията подбор. Всички кандидати се 

уведомяват за резултатите.  

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.

4. 1. Общи изисквания към кандидатите.

4. 1. 1. Да не са съдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда.

4. 1. 2. Да не са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на

професионална дейност, доказани с всякакви средства. 

4. 1. 3. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в

престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност. 

4. 1. 4. Да не са представили умишлено документи с невярно съдържание.

4. 1. 5. Да не са уволнявани дисциплинарно.

4. 1. 6. Да живеят на територията на община Сунгурларе за периода на реализация на

проекта. 

4. 1. 7. Да са работоспособни за извършване на дейности като„Общностен медиатор”

”. 

4. 1. 8. Да имат психическа годност за работа.

4. 2.  Специфични изисквания към кандидатите.

4. 2. 1. Приоритетно се назначават лица с  образование в сферата на социалните

дейности. 

4. 2. 2. Под внимание се вземат образованието на кандидата, завършени допълнителни

курсове и квалификации, които имат отношение за по качествено извършване на социалните 

услуги. 

4. 2.  2. Под внимание се взема и натрупаният опит на кандидата при извършването

до момента на кандидатстване на такива или сходни по характер дейности. 

4. 2. 3. Вземат се и предвид показаните резултати от кандидата по време на

събеседването.  

5. Одобрените кандидати представят следните документи, необходими за сключване

на договор за работа - трудов /. 

 собственоръчно попълнена молба за назначаване на работа по изготвения

образец;

 копие от документ за самоличност / лична карта или паспорт /;

 медицинско свидетелство за започване на работа;

 автобиография;

 копие от документи за придобито образование, допълнителни квалификации и

др.;

 копие от трудова  /осигурителна/ книжка ;

Изготвил: 

Ръководител проект......................................... 

 / Хатидже Георгиева  / 
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