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ШАНС ЗА ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ 

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Определената със заповед № РД-27-97/30.12.2011 г. на министъра на 

здравеопазването комисия разгледа в указания в обявата срок всички 

постъпили заявления за участие в конкурса за назначаване на 8 местни 

координатори в градовете София, Перник, Пазарджик, Монтана, Габрово, 

Пловдив, Търговище и Русе по проект BG051PO001-5.2.10-0001 

„ПОСОКА”: семейство” по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо 

бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.  

С изненада комисията установи, че към твърде голяма част от  

подадените заявления, кандидатите не са приложили необходимите 

документи за доказване на очевидно наличния, съгласно автобиографиите  

им, професионален опит. Като цяло кандидатите са пренебрегнали 

обявеното изискване да удостоверят адекватно професионалния си опит.  

Настоящият конкурс се провежда при спазване на изискванията на 

Кодекса на труда и в никакъв случай не следва да се счита, че той ще 

премине при правила, различни от обичайно известните и обявени от МЗ. 

В този смисъл автобиографията не е документ, който доказва наличието на 

трудов стаж и професионален опит на кандидатите.  

Тъй като броят на тези кандидати действително е голям, комисията 

счита, че вероятната причина за това е известната неяснота на обявата, 

поради което указва на всички кандидати без изключение в срок до       

5 януари 2012 г., 12.00 ч., да уточнят писмено в канцеларията на МЗ 

(където се подаваха заявленията за участие) или на следния електронен 

адрес mdaneva@mh.government.bg (чрез изпращане на сканирани 

документи) или на факс с номер 02-981-89-93 две-годишния период на 

трудовия си стаж от последните 5 години, който комисията следва да 

зачете за професионален опит при работа/осъществявана дейност в 

сферата на предоставянето на социални услуги, в това число за деца и 

семейства в общността, или други дейности, свързани със закрила на 

децата, и съответно да приложат копия на трудова, служебна или 

осигурителна книжка, служебна бележка или удостоверение от 

работодател за периода на работа и заеманата при него длъжност, 



граждански или друг консултантски договор или друг подобен документ, 

доказващ професионалния опит през този период. 

Съгласно заповедта, обявените с поканата условия и Кодекса на 

труда, комисията следва в срок до 5 януари 2012 г., края на работния ден, 

да обяви списъка на допуснатите до интервю кандидати и съответно на 

отстранените от по-нататъшно участие кандидати.  Липсата на документ за 

трудовия стаж и необходимия 2-годишен професионален опит, посочен по-

горе, е основание за недопускане на кандидата до по-нататъшно участие в 

конкурса.   

Изпълнението на настоящото указание е в интерес на всички 

кандидати и цели да осигури успешното провеждане на конкурса.  

За него всеки от кандидатите ще бъде уведомен и отделно на 

посочения в заявлението телефон за връзка.  
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