
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

3 А П О В Е Д

На 0.3..„(1

Гр.Сунгурларе,/.(ь д [ . дати-од.

НА ОСНОВАНИЕ : Чл. 44 ал.2 , във връзка с чл.44 ал.1 т.3 от ЗМСМА , чл.90 и чл. 91 от КТ.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОБЯВЯВАМ конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор
на „Дом за пълнолетни лица с деменция“ с.Славянци , община Сунгурларе .

П . ИЗИСКВАНИЯЗА ЗАЕМАНЕНА ДЛЪЖНОСТТА :

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са български граждани;
- да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен„бакалавър” по една от следните области на висше образование: „Социални дейности“,„Психология“, „Социални услуги“ , Социални ,стопански и правни науки “,

„Здравеопазване“, „Педагогически науки“;
-да имат минимален професионален опит за заемане на длъжността - 1 година;- да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишленопрестъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията и да нестрадат от заболявания и отклонения, които застрашават живота на персонала ипотребителите на услугата;
- да познават нормативните документи, регламентиращи дейността в

специализираните институции;
- да притежават умения за работа в екип, за планиране, организиране и контролиранена дейността;
- да притежават компютърна грамотност;
- за предимство се счита кандидат със специалност „Социални дейности“„Социални услуги“, „Психология“

111. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА КОНКУРСА: по документи исъбеседване.
Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Първи етап - Допускане по документи.
Втори етап - Провеждане на интервю/събеседване.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всичкинеобхотшмидокументи шш представените документи не удостоверяват изпълнението наизискването на заеманата длъжност. Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датачас и място на провеждане на интервюто.

[У. НЕОБХОДИМИДОКУМЕНТИ:
1. Заявление до кмета на община Сунгурларе - по образец;



Професионална автобиография - европейски формат;
Декларация от кандидата, че не е поставен под залрешение, 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;
Копие от документ за самоличност;
Копие от документи за завършване на образователно-квалификационна степен и
специалност на висшето образование;

6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
/трудова или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/ ;

7 Свидетелство за съдшиост;
8. Медицинско удостоверение за здравословното състояние на кандидата;
9 Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава

такива.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията на документи,
удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички
попълнени страншш от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
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У. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ на заявлението с необходимите документи:

1.06щинаСунгурларе , ул.”Г.Димитров”М91 0 фронт-офис, деловодство.
2. Определям длъжностно лице за приемане на документите - Марияна Петкова ,

мл.експерт АОД.

Всички съобщения във връзка с конкурса , да се обявяват на страницата на общината
и информационното табло във фронт-офиса.

У1. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ на заявлението с необходимите документи :

До 17.00 часа на . ..:.ЙЖ;..............2019г.

УИ. ОБЯВЛЕНИЕТО за конкурса и всички съобщения във връзка с конкурса , да се
обявяват на страницата на общината и информациотпюто табло във фронт-офиса.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност да бъде предоставена за
запознаване на кандидатите при подаване на документите.


