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О Б Я В А 
 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0057 
„Защитено жилище – Крушари“ по процедура „Да не изоставяме нито едно 
дете“ – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, община Крушари в 
качеството си на Бенефициент по ОП РЧР обявява  

 

КОНКУРС 
за подбор на персонал за Защитено жилище 

– Крушари 
 
Настоящата обява се публикува в изпълнение на процедура за подбор на 
персонал, утвърдена от Кмета на община Крушари. Подборът на персонала се 
извършва за целите на разкриване на нова социална услуга на територията на 
община Крушари – Защитено жилище. Персоналът се подбира на базата на 
необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в 
проекта дейности. 
 

І. Подаване на документи. Срок и място за подаване. 
Документите на кандидатите се приемат в срок до 16:00 часа на 25.08.2014г. в 
стая 307 на сградата на Общинска администрация Крушари - адрес: с.Крушари, 
област Добрич, ул. „Девети септември“, №3-А. 
 

ІІ. Извършване на подбор. 
Кметът на общината със заповед сформира комисия за подбор на персонала. 
Подборът се извършва на два етапа: 
 

1. Първи етап: Разглеждане на подадените документи: 
Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя 
протокол, който се утвърждава от Кмета на община Крушари. Списъците с 
допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на информационното табло в 
сградата на Община Крушари и на сайта на община Крушари http://krushari.bg/ 
на 26.08.2014г. 
За целите на провеждане на вторият етап от конкурса, комисията съставя 
график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. Всеки 
допуснат до втори етап кандидат получава писмено уведомление с часа, 
датата и мястото на събеседване. 
Недопуснатите до събеседване кандидати се уведомяват писмено. В писмото 
се описва причината за недопускането до събеседване на съответния 
кандидат. 
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Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените 
документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат 
допуснати до втори етап на конкурса. 
 
 

2. Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати. 
Събеседването с допуснатите кандидати се провежда от 27.08.2014г. по 
график. 
Събеседването цели изясняване на: 

− Мотиви за кандидатстване; 
− Очакванията към работата; 
− Професионалните компетенции; 
− Умения за работа в екип и общуване; 
− Нагласите за вземане на решения; 
− Нагласите за работа с младежи с увреждания. 

 
ІІІ. Класиране 

За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от Кмета на 
община Крушари. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на 
община Крушари и на информационното табло в сградата на община Крушари 
на 29.08.2014г. Комисията предлага на Кмета на община Крушари да сключи 
трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на 
изпълнение на проекта. 
 

ІV. Спецификация на длъжностите: 
 

• Управител/социален работник – 1 /една/ работна позиция; 
• Медицински специалист – 1 /една/ работна позиция; 
• Трудотерапевт – 2 /две/ работни позиции; 
• Санитар – 1 /една/ работна позиция. 

 
Трудов договор 8 часа; заетост в рамките на дейностите по проекта – 14 
месеца 

 
V. Изисквания за заемане на длъжностите 
 

1. Общи изисквания 
Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; 
Готовност за работа по график; 
Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с 
обмяна на опит; 
Готовност за работа с младежи с увреждания; 
Кандидатите да са физически здрави;  
Кандидатите да не са представени под запрещение, да не са осъждани за 
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са 
лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която 
кандидатстват. 
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2. Специфични изисквания 

 
Управител/ социален работник на ЗЖ  

• Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
Образование – висше, степен Магистър или Бакалавър; 
Специалност – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, 
„Психология“, „Медицина“, „Управление/мениджмънт“ или друга 
специалност – хуманитарен профил; 
Професионален опит – минимум 5 години по специалността; 
Управленски опит в сферата на социални, образователни или други 
дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, 
бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за 
отчитане на дейността); 
Отговаря за цялостната организация на работата в Защитеното жилище 
по проект BG051PO001-5.2.12-0057 „Защитено жилище – Крушари“, 
трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, 
за качеството на провежданите мероприятия и спазването на строг 
санитарно-противоепидимичен режим; 
Умения за работа с лица с увреждания, с близки и роднини, умения за 
взаимодействие с различни институции; 
Компютърна грамотност; 
Допълнителни квалификации и опит са предимство. 
 
 

 
Медицински специалист 

• Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
Образование – висше, степен Бакалавър; 
Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“. 
Професионален опит – минимум 5 години по специалността; 
Организира, ръководи, контролира и участва в осъществяване на 
медицинско обслужване на младежите от Защитеното жилище. 
Осигурява приема на лекарства, в съответствие с предписанието на 
лекар; 
Осигурява подкрепа на младежите при развиване на хигиенни навици и 
формиране на умения по отношение на личната хигиена, хигиената на 
личното пространство, здравословно хранене, грижи за тялото и др. 
Участва в ежедневните грижи за младежите; 
Наблюдава здравословното състояние на младежите и при 
необходимост се обръща към личния лекар на лицето и спешна 
медицинска помощ; 
Компютърна грамотност; 
Допълнителни квалификации и опит са предимство. 
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Трудотерапевт 
Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
Образование – висше - степен Бакалавър или средно образование; 
Специалност – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, 
„Психология“, „Медицина“  или друга специалност – хуманитарен или 
технически профил; 
Професионален опит – минимум 5 години; 
Организира, ръководи и участва в осъществяването на 
трудотерапевтичната дейност на настанените младежи в Защитеното 
жилище. Постигане на самостоятелност и улесняване участието в 
обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на 
нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично чувство; 
Нагласи за работа в екип, адаптивност и мотивация за работа с лица с 
увреждания и техните близки и роднини; 
Компютърна грамотност; 
Допълнителни квалификации и опит са предимство. 

 
Санитар 

Специфични изисквания за заемане на длъжността: 
Образование – основно, средно; 
Професионален опит – минимум 5 години по специалността; 
Отговаря за поддържане на хигиената в Защитеното жилище и дворното 
пространство, подпомага останалият персонал в грижата при нужда. 
Съдейства за изграждането на хигиенни навици на младежите; 
Допълнителни квалификации и опит са предимство. 

 
VІ. Документи за кандидатстване  

• Заявление за допускане до конкурс – по образец; 
• Професионална автобиография (CV) – по образец; 
• Копия от диплома за завършено образование; 
• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в 

съответната сфера; 
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е 

осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 
свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, 
за която кандидатства – по образец; 

• За позиция управител – писмена концепция за управление на услугата 
„Защитено жилище” - (до 5 стр.); 

• Други приложими документи/удостоверения, сертификати за преминати 
обучения, квалификационни курсове, шофьорски книжки и др. 

 
Образците на документите са достъпни на официалният интернет сайт на 
Община Крушари на адрес: http://krushari.bg/info.php?id=645  
Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят 
отделни комплекти документи. 
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VІІ. Друга информация: 
 

1. Срок на проекта – 15 месеца, считано то 01.08.2014г. 
2. Срок на предоставяне на услугата – 11 месеца 
3. Срок на наемане на персонала – 14 месеца 

 
 


