ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул.”Георги Димитров”№2
тел.05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
Със заповед № 355/ 21.07.2021 г. на Кмета на община Сунгурларе е обявен конкурс
за заемане на длъжността „Директор“ на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ с.
Славянци, общ. Сунгурларе.
1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Образование – висше „бакалавър“или “магистър“ в една от следните области на
висше образование: „Социални дейности”, „Психология”, „Социални услуги“, „Социални,
стопански и правни науки“, „Здравеопазване”, „Педагогически науки”. За предимство се
счита кандидат със специалност „Социални дейности”, „Социални услуги", „Психология“.
- Допълнителни квалификации /допълнителните квалификация и опит в сферата на
предоставяне на социални услуги са предимство/;
- Компютърна грамотност;
- Личностни качества: комуникативност, работа в екип, инициативност, самоконтрол,
толерантност и отговорност. Да притежава умения за управление на персонал, планиране,
бюджетиране, изпълнение и отчитане на дейността и взаимодействие с различни институции.
- Да е български гражданин;
- Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- Да не е лишен от право да упражнява професията си;
- Да не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите.
- Да познава нормативните документи, регламентиращи дейността в специализираните
институции;
2. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА. Конкурсът ще се проведе на два
етапа:
ПЪРВИ ЕТАП - Допускане по документи.
ВТОРИ ЕТАП - Провеждане на интервю/ събеседване.
До втори етап на конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими
документи в срок или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на
длъжността. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на
провеждане на интервюто.
3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1. Заявление за участие в конкурса /по образец/.
2. Автобиография - европейски формат.
3. Ксерокопие на диплома за завършено висше образование и допълнителни
квалификации;
4. Ксерокопие
от
документи,
удостоверяващи
продължителността
на
професионалния опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или
друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж/
5. Медицинско свидетелство за здравословното състояние на кандидата- оригинал.
6. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет по повод психично
заболяване – оригинал.
7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по
съответния ред да от правото да заема длъжността, за която кандидатства /по
образец/;
8. Свидетелство за съдимост.

4. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСА.
Документите се подадат лично или чрез пълномощник, в запечатан плик, върху който
са написани трите имена на кандидата, наименованието на конкурса, адрес и телефон за
кореспонденция, до 17 часа на 23.08.2021 г. в деловодството на Общинска администрация гр.
Сунгурларе, на адрес: гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров №10, всеки работен ден от 08:30 до
17:00 часа.
При подаване на документите кандидатите ще получат длъжностна характеристика
за конкурсната длъжност.
5. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за
обявления във фронт- офиса на административната сграда на Община Сунгурларе, на адрес: гр.
Сунгурларе, ул. Георги Димитров №10 и на официалната електронна страница на Община
Сунгурларе: www.sungurlare.org.
За информация: телефон 05571/5112 – деловодство община Сунгурларе.

