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З А П О В Е Д 
 

№ 99 

гр. Перник, 18.01.2019 г. 

 

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с 

получено писмо с Вх. № 19/СЛУ-290 от 11.01.2019 г., за откриване на допълнителна 

бройка за длъжността "Здравен медиатор", съгласно утвърдените натурални и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2019 г. на Община Перник 

 

 

О Б Я В Я В АМ: 

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА “ЗДРАВЕН МЕДИАТОР “ В ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 

1. Изисквания за заемане на работната позиция /длъжност/: 

- Завършено средно образование;  

- Добро познаване на местна уязвима етническа общност; 

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността;  

- Владеене на езика на общността; 

- Комуникативни умения; 

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet).   

 

2. Начин на провеждане на конкурса е:  

- Етап 1: преглед на представените от кандидата документи. 

- Етап 2: провеждане на интервюта с одобрените на първи етап кандидати. 

 

3. Необходими документи за участие в конкурса да се посочат в обявлението. 

 

4. Срок на подаване на документи - 30 дневен /календарен/ срок, считано от датата  

на публикуване на обявлението за конкурса на интернет страницата на Община Перник 

и в местен ежедневник в Информационния център /Деловодство/ на Община Перник. 

 

5. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на 

кандидатите след излизане на Съобщението с обявата за конкурса заедно с останалия 

пакет от необходими документи. 

 

6.Датата за провеждане на конкурса да бъде определена и обявена от Комисията, 

определена с моя Заповед № 95/18.01.2019 г.  

 

О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К 
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Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Радослава Манова, Секретар на 

община Перник. 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

/п./ 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

ВЯРА ЦЕРОВСКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Йордан Павлов, Заместник-кмет 

 

Визирал: 

…………………………….., юрисконсулт  отдел "ПО" 

 

Визирал: 

Росица Рангелова, н-к отдел "УЧРД" 

 

Изготвил: 

Марианна Асенова, н-к отдел „ЗЖПССД” 

 


