
 

ІV. Начин на провеждане на конкурса: 

В двудневен срок след изтичане на срока за подаване на документи на кандидатите, със  

заповед на управителя се назначава комисия по допускане /І етап/ и класиране /ІІ етап/ на 

кандидатите. 

 

Първи етап – проверка на документите на кандидатите: В седемдневен срок от назначава- 

нето си, комисията провежда свое заседание и се произнася с решение обективирано в  

писмен протокол, по допускане на кандидатите до участие в конкурса. На недопуснатите 

до участие кандидати се съобщава писмено на посочения от тях електронен адрес.  

На допуснатите до участие кандидати се съобщава писмено на посочения от тях електро- 

нен адрес за датата, часа и мястото на провеждане на следващия етап от конкурса. 

 

Втори етап – събеседване: Комисията провежда събеседване с кандидатите на тема:  

„Управление на медицинската и икономическата ефективност, и качеството на здравните 

грижи в „СБПЛР“ ЕООД град Перник за периода 2020 – 2023 година. 

 

 

V. Класиране: 

Класирането на провелите събеседване кандидати става по низходящ ред. Резултатът е  

средно аритметично число от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-тобална 

система. Комисията класира само успешно издържарите конкурса. Успешно издържали 

се считат кандидатите, получили оценка не по – ниска от 4.50. 

 

 

VІ. Обявяване: 

Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на посочения от кандидатите 

електронен адрес, в тридневен срок от съставяне на протокола с класиране от комисията. 

 

 

Длъжностната характеристика за длъжността „Главна медицинска сестра“ да бъде на  

разположение на кандидатите в служба „Деловодство“ на „СБПЛР“ ЕООД – Перник, за 

срока на обявлението и при подаване на документи от кандидатите. 

 

 

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик, надписан с имената на 

кандидата, с изписване че се отнасят за участие в конкурс за обявената длъжност. 

 

 

Във връзка с настоящата заповед да бъде изготвено и публикувано обявление за пред- 

стоящия конкурс, във вестник „Съперник“ и на електронния сайт на Община Перник. 

 

 

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на н-к ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                             Управител: ................................. 

 

                                                                 /Д-р Росица Ив. Гайдарова/ 

 

 

 

                                                              

 

 

 
 

   

 


