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О Б Я В А 

 

 Общинска администрация гр.Стражица обявява свободни работни места за длъжност: 
Директор /социален работник/ в Защитено жилище гр.Стражица – 1 бр. 
Медицински специалист в Защитено жилище гр.Стражица – 1 бр. 
Трудотерапевт в Защитено жилище гр.Стражица – 2 бр. 
Санитар в Защитено жилище гр.Стражица – 1 бр. 

Обявените свободни места са по проект „Моят дом” по договор BG051PO001-5.2.12-
0005-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

 
І. Изисквания към кандидатите: 

1. Общи изисквания 
1. Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип. 
2. Готовност за работа по график. 
3. Готовност  за  активно  участие  в  обучителен  процес,  дейности  свързани  с обмяна на 
опит. 
4. Готовност за работа с младежи с увреждания. 
5. Кандидатите да са физически здрави. 
6. 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. 

 
2. Специфични изисквания 

Директор/ социален работник/ на ЗЖ 
1. Образование – висше, степен Магистър или Бакалавър. 
2. Специалност     –     „Социални     дейности“,     „Социална     педагогика“, 
„Психология“,     „Медицина“,     „Управление/мениджмънт“    или     друга специалност – 
хуманитарен профил. 
3. Професионален опит – минимум 3 години по специалността. 
4. 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). 
5. Умения за работа с лица с увреждания, с близки и роднини, умения за взаимодействие с 
различни институции. 
6. Компютърна грамотност. 

    7. Допълнителни квалификации и опит са предимство. 
Медицински специалист 

1. Образование – полувисше, висше степен Бакалавър.  
2. Специалност – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“. 
3. Професионален опит – минимум 1 години по специалността. 
4. Компютърна грамотност. 
5. Допълнителни квалификации и опит са предимство. 
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Трудотерапевт 
1. Образование – висше - степен бакалавър; магистър или средно 
образование. 
2. Специалност     –     „Социални     дейности“,     „Социална     педагогика“, „Психология“, 
„Медицина“   или друга специалност –  хуманитарен, технически профил или 
общообразователно училище. 
3. Професионален опит – минимум 1 години. 
4. Компютърна грамотност. 
5. Допълнителни квалификации и опит са предимство. 

Санитар 
1. Образование – основно, средно. 
2. Професионален опит – няма изискване, но професионалния опит се счита за предимство. 

 
ІІ. Необходими документи: 

1. Попълнено заявление /по образец – Приложение 1/. 
2. Автобиография. 
3. Диплом за завършена степен на образование. 
4. Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера. 
 
 

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: 
Подборът на кандидатите за заемане на обявените свободни работни места ще се осъществи на 
два етапа: 

- Оценка по документи. 
- Оценка на кандидатите чрез събеседване.  
 

ІV . Кратко описание на длъжностите: 
 Длъжността „Директор/социален работник/” в „Защитено жилище” ръководи, 
организира, координира и контролира всички дейности в Защитеното жилище. Представя 
Защитеното жилище при установяване на връзки и поддържане на контакти. Води и съхранява 
досиетата на потребителите, разработва план за грижи за всеки потребител, участва в екипните 
срещи, изготвя и съхранява документация и информация необходима за качествено 
предоставяне на социалните услуги.  
 Длъжност „Медицински специалист” в „Защитено жилище” наблюдава здравословното 
състояние на всяки потребител, осъществява медицинско обслужване, води и съхранява 
задължителната медицинска документация, осъществява връзки с личните лекари, здравните 
заведения и др., съхранява и предоставя при необходимост основни лекарства и медикаменти 
за оказване на първа помощ. 
 Длъжност „Трудотерапевт” в „Защитено жилище” - организира, ръководи и участва в 
осъществяването на трудотерапевтичната дейност на настанените лица в Защитеното жилище. 
Изграждане на умения на самостоятелност и участие в обществения живот чрез придобиване 
на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично 
чувство. 
 Длъжност „Санитар” в „Защитено жилище” – поддържа хигиената в Защитеното 
жилище. Подпомага ежедневните грижи на лицата с психични разстройства и се включва в 
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процеса на поддържане на личната им хигиена и спалното бельо, както и придружаване при 
необходимост. 
   
V. Място и срок на подаване на документите: 
Документите на кандидатите  за длъжностите директор /социален работник/, медицински 
специалист, трудотерапевт и санитар в  Защитено жилище по Проект  BG051PO001-5.2.12-
0005-C0001 „Моят дом", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 
2013”, процедура за директно предоставяне BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно 
дете” Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” ще се приемат в 
информационния център на Община Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5  в срок от 12.09.2014 г. 
до 24.09.2014 г. 
 

 

 

ИНЖ.ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА 
Кмет на община Стражица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община 
Стражица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви 
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за 
социално подпомагане.” 
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