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Договор:  BG05M9OP001-2.002-0016-С001 
Проект: „Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено „Милосърдие“ за 

предоставяне на иновативни социални услуги“ 
Бенефициент: Община Сливо поле 

 
О Б Я В А 

 
 На основание на Заповед от 02.11.2015г . на Осман Ремзиев-ВРИД Кмет на община 
Сливо поле е  обявен  

 
 КОНКУРС : 

 
1.         ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

- "Сътрудник, социални дейности в социална услуга" - 1 /една/ свободна 
бройка 

- "Домашен санитар" - 10 /десет/ свободни бройки. 
 
2. Кратко описание на длъжността "Сътрудник, социални дейности в социална 
услуга":  
Да следи и координира дейностите по предоставянето на услугата "Домашен 
помощник" и „Личен асистент“ и отчита нейното качество. Извършване на 
ежеседмични проверки на назначените „Домашни помощници“и „Лични асистенти“ за 
качеството на предоставяната социална услуга и изпълнението на индивидуалните 
планове на потребителите и попълването на дневниците за извършваните на ежедневни 
дейности по индивидуален план и други задължения, възникнали в процеса на работата 
па предоставяне на социалната услуга. Организира предоставянето на социална услуга 
„Специализиран транспорт“ като съставя транспортна схема за обслужване. 
Организира и ръководи социалната услуга „Рехабилитация в дома на потребителя“. 
Съставя план-график на посещенията на психолог за консултиране на потребители и 
наети лица. Извършва и други дейности в процеса на работа по отчитане на проектните 
дейности. 
Място на работа: Офиса на управление на проект „Надежда за достоен живот-
осигуряване на подкрепа за Звено „Милосърдие“ за предоставяне на иновативни 
социални услуги“ в ЦСРИ „Здравец”, с.Ряхово. 
 
3. Кратко описание на длъжността "Домашен санитар": предоставяне на почасови 
услуги за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности за 
социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности на лица с 
увреждания /вкл. деца/ и възрастни хора над 65 години с ограничения или 
невъзможност за самообслужване.  
Място на работа: домовете на потребителите на социални услуги, за които полагат 
грижи на в населените места на територията на  Община Сливо поле; 
 



Изисквания към кандидатите за длъжността "Сътрудник, социални дейности в 
социална услуга":  

 - Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране или лица, работещи по трудов договор, които към момента на 
назначаването по проекта ще бъдат безработни; 

- в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани и към момента на 
сключване на договора и са в трудоспособна възраст. 

 - степен на завършено образование – висше, магистратура, икономически 
профил с компетентности в УЧР; 

 - Мотивация за работа в социалната сфера; 
 - практически умения за работа с компютър (MS Office, Windows XP ), офис 

техника; 
 - умения за работа с потребителите на социалните услуги и работа в екип; 
 - отговорност, комуникативност и организираност; 

 
4. Изисквания към кандидатите за длъжността "Домашен санитар":  

 - Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране или лица, работещи по срочен трудов договор, които към момента на 
назначаването по проекта ще бъдат безработни; 

-  в добро физическо и психическо състояние; 
- квалификация в областта на социалните услуги, предоставяни в домашна среда 

за лица с увреждания-сертификат от обучение за домашен помощник, домашен 
санитар, личен асистент или социален асистент или друго в сферата на социалните 
услуги; 

- неосъждани; 
- мотивация за извършване на социална работа; 
- комуникация при осъществяване на обслужващи дейности; 
- отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност; 
- оказване на помощ за преодоляване на трудности. 

 
 

За длъжността "Сътрудник, социални дейности в социална услуга": 
 заявление за кандидатстване по образец; 
 документ за самоличност (копие); 
 автобиография; 
 свидетелство за съдимост; 
 диплома за завършено образование- (копие); 
 служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда за безработните лица; 

 
За длъжността "Домашен санитар": 

 заявление за кандидатстване по образец; 
 документ за самоличност (копие); 
 автобиография; 
 диплома за завършено образование- (копие); 
 сертификат от проведено обучение за домашен помощник, личен асистент, 

социален асистент или друго в областта на социалните услуги за хора в 
неравностойно положение(копие);  

 свидетелство за съдимост; 
 служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда за безработните лица; 
 служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи); 
 пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на 

кандидата - ако не се подава лично; 
 



 
Броят на домашните помощници, които ще бъдат наети на длъжността 

„Домашен санитар“ могат да бъдат и повече, в зависимост от начина на назначаване на 
лицата-на пълен или непълен работен ден. 
5. Срок за приемане на документите: 

Документите за кандидатстване да се приемат от ръководителя и координатора 
на проекта в  срок от 02.11.2015 г. до 30.11.2015 г., след изтичането на който заявления 
не се приемат. 

 
6. Одобрените лица за „Сътрудник, социални дейности в социална услуга“ и „Домашен 
помощник“ ще бъдат назначени на работа при стартиране на предоставянето на 
социалната услуга от 01.01.2016 г. 
 
7. За приемане на заявления от кандидати за ползване на услугата «Домашен 
помощник» и от лица, кандидатстващи за «Домашен помощник»  на услугата по  
проект: „Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено 
„Милосърдие“ за предоставяне на иновативни социални услуги“  Схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 
 
 
Дата Час Населено място Място 
02.11.2015г. От 9,30 до 16,30ч. С.Ряхово В сградата на ЦСРИ «Здравец» 

03.11.2015г. От 13,00 до 16,30ч. С.Ряхово В сградата на ЦСРИ «Здравец» 

06.11.2015г. От 11.00 до 12,00ч. Гр.Сливо поле В сградата на общината 

06.11.2015г. От 13,00 до 14,00ч. с.Борисово В сградата на кметството 

09.11.2015г. От 11,00 до 12,00ч. С.Бабово В сградата на кметството 

09.11.2015г. От 13,00 до 14,00ч. С.Бръшлен В сградата на кметството 
09.11.2015г. От 14.30 до 15.30ч. с.М.Враново В сградата на кметството 
11.11.2015 г. От 13,00-14,00ч. с.Г.Враново В сградата на кметството 

11.11.2015г. От 14,30 до 15,30ч. С.Черешово В пенсионерския клуб 

16.11.2015г. От 11,00 до 12,00ч. с.Стамболово В сградата на кметството 
 
 
 
 
 
 

 


