
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
 

О  Б  Я  В  А 
 

Община Омуртаг е бенефициент по  проект «Развитие на социалните 
услуги за”Помощ в дома” чрез създаване на звено за услуги в домашна среда на 
територията на община Омуртаг” по схема BG 051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В 
ДОМА”,който се осъществява с финасовата подкрепа на  Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз.По проекта ще се предоставя социалната услуга «Помощ в 
дома». За ползватели на социалната услуга «Помощ в дома» по проекта могат да 
кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна 
грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, възрастни хора в 
невъзможност да се обслужват сами и нуждаещи се от постоянни грижи. 
 Кандидат-потребителите на социалната услуга “Помощ в дома” е 
необходимо да представят в офиса на проекта на ул. Климент 8, до 05.04.2013 г. 
на първия етаж: 
 заявление-образец; 
 документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане 

(копие); 
 документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, 

попечител (копие); 
 експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);ако имат такова 
 копие на амбулаторен картон/ако има такъв/, актуални медицински 

документи/ епикризи и др./  
 документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на 

кандидата за услугата (копие); 
 декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална 

услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник” 
по други национални програми или по програми, финансирани от други 
източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването  
лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител); 

 пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от 
името на кандидата  - когато не се подава лично. 
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 90 и чл. 91 от КТ , заповед 

№122/ 01.03.2013 г. на кмета на община Омуртаг и в изпълнение на  проект 
«Развитие на социалните услуги за”Помощ в дома” чрез създаване на звено за 
услуги в домашна среда на територията на община Омуртаг” по схема BG 
051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  община 
Омуртаг  

 
 



 
 
 
О  Б  Я  В  Я  В  А        К  О  Н  К  У  Р  С   : 
 
І. За  длъжностите : 
 

1. Технически секретар на звеното за услуги в домашна среда – 1 бр. 
2. Домашни санитари в звеното за услуги в домашна среда – 8 бр. 
3. Социални работници в звеното за услуги в домашна среда – 2 бр. 
На трудов договор за една година. 

 
ІІ. Изисквания за заемане на длъжностите : 
 
1. За технически секретар на звеното за услуги в домашна среда 
 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за 
ранно пенсиониране 

 минимална степен на образование – средно 
 практически умения за работа със стандартна офис техника  и 

текстообработващи програми 
 умения за работа с потребителите  на социални услуги и работа в екип 
 мотивация за работа в социалната сфера 

 
2. За домашни санитари в звеното за услуги в домашна среда 
 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за 
ранно пенсиониране 

 мотивация за работа в социалната сфера 
 комуникация при осъществяване на  обслужващите дейности 
 отговорност и съзнателност при изпълняваните дейности 
 оказване на помощ за преодоляване на трудности. 

 
3. За социални работници в звеното за услуги в домашна среда 
 безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за 
ранно пенсиониране 

 минимална степен на образование – средно 
 опит в социалната дейност  
 умения за работа с потребителите  на социални услуги и работа в екип 
 мотивация за работа в социалната сфера 

 
 
ІІІ. Място на работа : 
 

1. За технически секретар на звеното за услуги в домашна среда – офиса на 
звеното за услуги в домашна среда 

2. За домашни санитари  и социални работници в звеното за услуги в 
домашна среда – домовете на потребителите, за които полагат грижи. 

 
 



 
 
ІV. Кратко описание на длъжността 
 
1. За технически секретар на звеното за услуги в домашна среда - води 
кореспонденцията свързана с дейността на звеното, координира предоставяните 
почасови услуги от социалните работници и домашните санитари, при възникване 
на рискови ситуации незабавно информира Ръководителя на проекта за 
предприемане на спешни действия,  изготвя и актуализира на всеки два месеца, а 
при нужда и по често индивидуалните планове на потребителите ползващи 
услугата,  осъществява комуникацията с екипа на проекта, отговаря за събирането 
на таксите от лицата ползващи услугите на звеното, съгласно условията и размера 
посочен в наредба № 6 на ОбС - Омуртаг за определяне и администриране на 
местните такси. 
2. За домашните  санитари -  предоставяне на почасови услуги за лична помощ и 
комунално битови дейности на лица с трайни увреждания /вкл.деца/ и възрастни 
хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 
3. За  социалните работници – предоставяне на медико социални дейности, 
дейности за социална подкрепа и социално включване . 
 
V. Необходими  документи за кандидатстване 
  
 заявление-образец; 
 документ за самоличност (копие); 
 автобиография; 
 служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда   
 копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни 

програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на 
завършен обучителен курс); 

 пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от 
името на кандидата  - ако не се подава лично. 

 Всички други документи, които смятате,че могат да служат като 
предимство. 

 За длъжностите технически секретар и социални работници – копие от 
документ за завършено образование и документ удостоверяващ опита в 
социалната сфера. 

 
VІ. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа : 
 
1 .Разглеждане на постъпилите документи и допускане до втори етап на конкурса 
2. Събеседване с допуснатите кандидати 
 

Документите се подават в офиса на проекта на ул.Климент № 8, на първия 
етаж, при техническия сътрудник по проекта в срок до 30 дни от публикуването 
на обявата в местен  вестник. Списъкът с класираните за втори етап ще се изнесе 
на информационното табло на община Омуртаг и на сайта на общината. 

 
 



 
 
При подаването на документите кандидатите се запознават с длъжностната 

характеристика на конкурсните длъжности. 
Спечелилите кандидати ще бъдат назначени от 01.05.2013 г. за срок от една 

година. 
 
Обявлението за конкурса да се постави на таблото за обяви и съобщения в 

общинска администрация, в сайта на общината. Списъците с допуснати и 
недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на таблото за обяви 
и съобщения в сградата на общинска администрация Омуртаг и в сайта на 
общината. 
 
 
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ ШАБАН 
Кмет на община Омуртаг 
 
                                    Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 
 


