
 

    

 

Агенция за социално подпомагане 

 

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

„Нови възможности за грижа” 

 

О Б Я В А 

Удължен е срокът за прием на заявления от Медицински 

сестри или Медицински фелдшери, по Проект „Нови възможности 

за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

2014BG05M9OP001-2.2015.001„Нови алтернативи” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Могат да кандидатстват лица, които 

могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 

от 8.02.2011 г. Заявления за кандидатстване от медицински специалисти по 

проект „Нови възможности за грижа“ могат да подават и пенсионери, 

прилагайки пенсионното им разпореждане. 

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА: 

● Завършена образователна степен бакалавър - висше 

образование или средно специално медицинско образование - 

медицинска сестра или медицински фелдшер. 

 

II. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

● Срокът  за подаване на документи е удължен от 22.01.2016 г. 

/петък/ до 29.01.2016 г. /петък/ включително.  

● Място - стая 315 на общинска администрация – гр. 

Златарица, от 8:30ч до 17:00 часа 

 

 III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА 

БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 

ПОДБОРА: 
- Заявление за кандидатстване от медицински специалист 

/Приложение № 1/; 

- Автобиография; 

- Копие от документи за придобита образователна степен; 

- Медицинско свидетелство; 

- Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че 

кандидатът работи (ако е трудово ангажиран); 

- Пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер). 
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ІV. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

1. Проверка за съответствието на представените документи с 

обявените изисквания; 

2. Провеждане на Интервю за преценка на професионални 

умения и лични качества. 

В хода на интервюто кандидатите за медицински специалисти се 

информират за ангажиментите и основните им задължения, които са 

съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа, свързани с 

осигуряване на здравни услуги. Преценяват се възможностите за 

ангажиране по проекта, съобразно основната трудова заетост на 

кандидатите и личните им качества чрез стандартизирано интервю с 

отворени въпроси. 

Възнаграждението за извършването на здравните услуги 

предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на 

сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час, за период от 

01.02.2016 г. - 29.02.2016 г. 

Разглеждането на документите и събеседването с кандидатите 

ще се извърши в един и същи ден. 
В деня на приключване приема на документи 29.01.2016г. /петък/, на 

база протоколите за подбор се изготвя Списък на одобрените 

медицински специалисти (Приложение № 3А), който се обявява на 

видно място в сградата на общината.                                                     

Всеки неодобрен кандидат има право да подаде възражение до кмета 

на общината, не по-късно от 3 (три) дни след обявяване на Списъка на 

одобрените медицински специалисти. 

Заявление за кандидатстване изтеглете от тук 

 

За повече информация:  

Мария Павлова –  Администратор на Проект „Нови възможности за 

грижа”, тел. 0887034074, тел. 0615/35420, вътр. 315 

 


