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 О Б Я В Л Е Н И Е 

        Във връзка с изпълнението   на проект „Подкрепа за достоен и независим живот на 

хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, 

Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“обявява  

Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда от 

Звено за услуги в домашна среда за длъжностите 

1.Технически сътрудник 

2. Социален работник 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТИ могат да се подават в срок от 25.04.2016 г. до 

04.05.2016г. включително в Общинска администрация гр. Смолян, бул. „България“ 

№12, ет. 3, стая 330.  

Към заявлението се прилагат следните документи: 

• документ за самоличност (за справка); 
• автобиография; 

• документи за придобитата образователна степен; 

 

Изисквания за заемане на длъжностите 

Технически сътрудник може да бъде лице, което: 

1. Е пълнолетен български гражданин;  

2. Не е поставено под пълно или ограничено запрещение;  

3. Не е осъждан; 

4. Има минимум завършено средно образование. 

5. Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet 

Социален работник може да бъде лице което: 

1. Е пълнолетен български гражданин;  

2. Не е поставено под пълно или ограничено запрещение;  

3. Не е осъждан; 

4.Има минимум завършено висше образование в сферата на социалните и 

хуманитарни науки. 

5. Компютърна компетентност - Microsoft Office, Internet 

6. Познания на нормативната уредба в областта на социалните услуги. 
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Основни задачи 

 

Технически сътрудник 

Подпомага цялостно процеса на предоставяне на услугите и следи за качеството и 

удовлетворяването на индивидуалните потребности на хора с увреждания, включени в 

проекта. Записва, обработва, сортира, класифицира и попълва информация. 

 

Социалният работник 

Осъществява подпомагащи дейности за подобряване взаимната адаптация на хората с 

увреждания, семействата, групите и средата, в която те живеят. 

Изготвя информационни материали относно социалните услуги, предлагани на 

територията на община Смолян, възможностите за подкрепа на хора с увреждания, 

съгласно Закон за социално подпомагане, правилникът за приложението му и Закона за 

интеграция на хора с увреждания. 

Провеждане на подбора  

Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - 

допустимост по документи, втори етап – интервю, което ще се проведе на 05.05.2016г. 

от 11:00 часа в Община Смолян, етаж 2, стая 245 . Оценката и класирането ще се 

извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.  

Вид и срок на договор – срочен трудов договор до 31.08.2017 г. 

Длъжностите се заема чрез сключване на трудов договор на 4 часов работен ден  по чл. 

68, ал. 1, т. 1, от Кодекса на труда. 

 

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект  „Подкрепа за достоен 

и независим живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № 

BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим 

живот“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

 


