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О Б Я В Л Е Н И Е 
Oбщина Смолян, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е 

конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015» по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003  „Приеми ме 2015”, 

по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»   

ОБЯВЯВА 

ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА «СОЦИАЛЕН РАБОТНИК», ПРЕДОСТАВЯЩ 

УСЛУГАТА «ПРИЕМНА ГРИЖА», ЧАСТ ОТ  ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА 

ГРИЖА - СМОЛЯН 

 

I. РАБОТНО МЯСТО – 1 БРОЙ НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН В ГРАД СМОЛЯН, 

ОБХВАТ: ОБЩИНА СМОЛЯН 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността 
1.1. Висше образование - завършена образователна степен бакалавър в сферата 

на хуманитарните и социални дейности; 

1.2. Професионален опит -  минимум 3 години. Опит в сферата на 

хуманитарните дейности, социалната работа, психология, терапия и /или услуги и 

мотивация за работа с деца и семейства са предимство; 

1.3. Опит при изпълнение на проекти – предимство. 

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността 

2.1. Да е дееспособно лице; 

2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от обща характер и да не е 

лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност; 

2.3. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

2.4. Опит при работа с екип. 

3.   Основни функции 
- Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. 

услугата “Приемна грижа”; 

- Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги 

прилага в работата с приемните семейства; 

- Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”; 
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 - Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности и 

осигурява подкрепа на приемното семейство. Отговаря за правилното и своевременно 

водене и съхраняване на цялата документация по случаите за които отговаря, съгласно 

действащото законодателство; 

 - Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция 

“Социално подпомагане” обслужващ територията на община Смолян; 

- Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и 

потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства; 

- Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата 

документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и 

публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”; 

- Набира кандидати за приемни семейства, като извършва предварителен подбор на 

кандидатите, провежда обучението им като част от процеса на оценяване на кандидатите, 

изготвя оценка и социален доклад за годността, който се предоставя на Комисия по 

приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне; 

- Участва в организираните обучения и супервизии за областният екип. Участва при 

провеждане на екипни срещи; 

 - Информира Началник ОЕПГ относно необходимостта от допълнителни услуги и 

подкрепа на приемните семейства и настанените  деца; 

 - Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдените приемни семейства; 

- Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на 

дейностите по проекта; 

 - Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не 

разпространява 

лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на   

служебните си задължения, която би довела до ранужаване правана или интересите им; 

 - Познава и спазва етичния кодекс и етичните норми за социална работа с деца и 

семейства; 

 - Отчита своята работа пред Началника на ОЕПГ съгласно проектните изисквания в 

т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия 

мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за 

плащане; 

 Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по член 67, алинея 1, точка 2 

от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект 

„Приеми ме 2015» по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.003  „Приеми ме 2015”, по Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси». 

I. Начин за провеждане на конкурса: 
 •  1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на 

представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока 

на обявлението; 

 Комисията по подбора преценява дали са представени изискуемите документи и 

дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. 

До участие в подбора се допускат само лица, представили всички необходими документи; 

 • 2 - ри етап: Интервю - в 2 (двудневен) дневен срок след проверката на 

съответствията на представените документи. 

 
Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 



 

 

3 

 

ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура: 
Кандидатите за участие в подбора представят  следните документи: 

• Заявление за кандидатстване по образец; 

• Професионална автобиография по образец; 

• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителни квалификации; 

 Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 

• Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е 

приложимо; 

•  Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема 

съответната длъжност по образец; 

• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец. 

Всички образци на документите за участие в процедурата за подбор са достъпни на 

интернет страницата на Община Смолян, на адрес:  www.smolyan.bg. 

 

ІII. Място и срок за подаване на документи за участие: 
 
Документи за участие в подбора се подават в срок до 30.09.2020 г./сряда/ всеки 

работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Приемна № 1/2 – Деловодство в Център за информация 

и обслужване на граждани на Общинска администрация-Смолян, град Смолян, 

бул.„България“№ 12 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители за 

проект ”Приеми ме 2015», за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9P001-2.003 

Списъците и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на 

Информационното табло пред сградата на Общинска администрация Смолян и в 

електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg. 
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