ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Гр. Перущица ул.”Отец Паисий” 2 тел: 03143/27-86
e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg
О Б Я В Л Е Н И Е:
І. Конкурс за Директор на ОП „Социален патронаж” община Перущица при следните
условия:
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. образователно-квалификационна степен – магистър
1.2. професионален опит – 2 години в системата на социалните дейности
1.3. необходими документи:
- заявление за участие
- автобиография
- ксерокопие на документ за придобита образователна квалификационна степен
- ксерокопие от документи, удостоверяващи професионалния опит /трудова книжка,
служебна книжка, осигурителна книжка и други/
- ксерокопия от други документи удостоверяващи изпълнението на минималните и
специфични изисквания
2. Комплектът на необходимите документи да се изпраща или се подаде в
деловодството на община Перущица на адрес: гр. Перущица ул. „Отец Паисий” № 2 от
8,00 часа до 17,00 часа всеки работен ден в едномесечен срок от публикуване на
обявата за конкурса.
Комплектът от документи се подава в непрозрачен плик, на който да е изписано името
на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон за връзка.
3. Обявлението за провеждане на конкурса да се публикува на Интернет страницата на
общината и в един местен ежедневник.
4. Комисия, назначена по чл. 93 от КТ да провери документите на кандидатите и
допусне до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания по т.1.
5. Допуснатите кандидати след писмено уведомление, в три дневен срок от получаване
на същото да представят в деловодството на общината или по пощата в непрозрачен
плик писмена разработка на тема: „Програма за развитие на дейността на ОП
”Социален патронаж” – Перущица за три годишен период и план за действие през
първата година от управлението”. На плика да има информация указваща предмета на
конкурса, името и адреса на участника, телефон за контакти
6. Комисия, назначена по чл. 94 от КТ да се запознае с писмените разработки и
извършва оценка на същите при следните критерии:
6.1. Степен на реална приложимост на поставените цели в програмата;
6.2. Съответствие на програмата с нормативната уредба на община Перущица и
законодателството на Република България и ОПР 2014-2020 г.
6.3. Логическа структура на разработката.
Кандидати, постигнали оценка на разработка не по-ниска от много добър 4,50 се
допускат до събеседване. Уведомлението за предстоящо събеседване става чрез
писмено съобщение за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.
Комисията, назначена по чл. 94 от КТ извършва събеседването.
Оценката на проведеното събеседване се оформя след задаване на едни и същи
въпроси на всички допуснати кандидати, чрез които се установява в каква степен
кандидатът притежава необходимите за изпълнението на длъжността компетентности.
Всеки член от комисията преценява качествата на кандидата въз основа на
неговите отговори.
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Успешно издържал събеседването е кандидатът получил оценка не по-ниска от
много добър 4,50. Оценяването по т. 6 се формира по шестобалната система, като найвисоката оценка е отличен 6/ шест/.
Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката
и проведеното събеседване не по-ниска от много добър 4,50.
Комисията, назначена по чл. 94 от КТ обобщава получените резултати, изготвя
протокол и предлага на Кмета на общината да утвърди класиралия се на първо място
кандидат и класирането по ред на следващите участници.
В случай, когато всички кандидати са получили оценка по-ниска от 4,50,
процедурата по провеждане на конкурса се прекратява. Когато двама или повече от
кандидатите са получили най-високи и равни оценки, се извършва допълнително
събеседване с кандидатите, от комисията назначена по чл.94 от КТ, след което се взема
окончателно решение от комисията.

