
BG051PO001-5. 2.12„Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2 

 „Разкриване на социални услуги в общността” 

:                                                        ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0013 – С0001 

„Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне  

на социална услуга„Защитено жилище” в община Айтос” 
                                                  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!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

 
 

                                                                         ОБЯВА 

 

ОБЩИНА АЙТОС във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0013- С0001 

„Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне  на социална услуга 
„Защитено жилище” в община Айтос”  и на основание чл.90 ал.1 и 2 и чл.91, чл.67, ал.1, 

т.2  от Кодекса на труда и във връзка със заповед № РД-08-897/01.10.2013 г  на Кмета 
на община Айтос,  

                                         ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

за заемане на следните длъжности по чл.67, ал.1, т.2 от КТ, във връзка с чл.68, ал1, т.2 

от КТ   за  социална услуга  “Защитено жилище” община Айтос 
 

1. Социален работник – 1 бр 

2. Медицински специалист - медицинска сестра - 1 бр. 

3. Трудотерапевт – 3 бр 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК- Участва в подготовката за преместването и 

настаняването на младежите от специализираната иституция в социалната услуга  
“Защитено жилище” община Айтос .Организира, ръководи и контролира цялостната 
работа в социалното заведение в съответствие с действащото законодателство. 

Отговаря за пряката работа с младежите, организирането на свободното творческо 

време и игри, предоставя  условия за подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита и 

социална интеграция, отговоря за спазване на критериите и стандартите за 
предоставянето на услугата. Разработва и осъществява индивидуални планове за грижа. 

2.МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ- МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - Участва в 
подготовката за преместването и настаняването на младежите от специализираната 
иституция в социалната услуга  “Защитено жилище” община Айтос .Осигурява грижа 
за физическото и психичното здраве на настанените лица. Отговаря за хигиената и 

хигиенния режим в помещенията,  както и в  сервизните помещения. Осъществява 
ежедневен контрол на качеството на храната, съгласно стандартите и критериите за 
защитените жилища. 

3.   ТРУДОТЕРАПЕВТ- Участва в подготовката за преместването и настаняването 

на младежите от специализираната иституция в социалната услуга  “Защитено жилище” 

община Айтос . Работи по изграждане на хигиенни и хранителни навици на 
настанените лица, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в 
подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява. Сътрудничи 

за намиране на работа като преговаря с работодателите и обучава настанените младежи 

за провеждане на интервю и трайно задържане на работното място. Организира и 

ръководи подготовката и провеждането на личните, религиозните и националните 
празници. 

 

II.Минимални  и специфични изисквания, предвидени за заемане на 

длъжностите: 
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 1.Кандидатите следва: 
- да са български граждани, граждани на друга държава-членка на ЕС, на друга 
държава-по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на 
конфедерация Швейцария; 
- да са навършили пълнолетие; 
- да не са поставени под запрещение; 
- да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от 
свобода; 
- да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; 
- да отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за 
заемане на съответната длъжност. 

2. Минимална образователна степен за заемане на длъжностите:  
  За социален работник - висше образование, степен „бакалавър”, по специалност 
„Социални дейности”. 

 За медицински специалист – медицинска сестра – средноспециално/полувисше 
медицинско образование 
 За трудотерапевт – средно общо образование. 
 3. Допълнителни изисквания, носещи предимство – наличие на трудов опит за 
кандидатстваните позиции. 

            4. Срока на договора- до 31,12,2014 г. 
III.За участие в конкурса, кандидатите следва да представят следните 

документи: 

 1. Заявление за участие в конкурса / по образец / 

            2. Автобиография  
            3. Свидетелство за съдимост 
            4. Копие от документ за завършено образование 
            5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.107а от КТ. 

            6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 
опит - само при наличие на такъв в областта за кандидатстваните позиции /копие от 
трудова или осигурителна книжка/. 
            7.Медицинско свидетелство; 

IV. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и интервю. 

V. Място и срок за подаване на документите- документите за участие се 
представят лично от кандидатите в едномесечен срок от публикуване на обявата в сайта 
на община Айтос на адрес : гр. Айтос, ул.”Генерал Гурко” № 3, Дневен център за 
възрастни с увреждания. 

VI. Списъците и всички съобщения , свързани с провеждането на конкурса ще 
бъдат обявявани на информационно табло в Дневен център за възрастни с увреждания. 

При подаване на документите на кандидатите  ще се предоставя копие от 
длъжностна характеристика за длъжността за сведение. 
 

 

 


