
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
Проект №BG05M9OP001-2.002-0277-С01  
 „Независим живот в община Септември”

 
 

Проект №BG05M9OP001-2.002-0277-С01 се осъществява с финансова подкрепа на ОПРЧР 2014-2020 , 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз 

 
 

                                  ОБЯВА 
 
Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община 

Септември”,  по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M9OP001-2.002-0277-C01 „Независим живот“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките  ресурси“ 2014-2020 година удължава процедура за подбор на 
персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда  – Община Септември 

І. На длъжност “Сътрудник социални дейности” към Център за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда-  1 
брой 

Лицата трябва да  отговарят на следните условия:   
- да са пълнолетни български граждани;  
- да са с минимум средно образование;  
- да имат опит в сферата на социалните услуги;   
- да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;  
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  
- да са в добро физическо и психическо състояние; 

  -да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера и с хора с 
увреждания и възрастни хора.  

Лицата, които желаят да бъдат наети като персонал към Центъра за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда 

подават заявление и изискващите се документи  в сградата на Община Септември, ет.2, 

стая № 12.  

Към заявлението се прилагат следните документи: 

 Автобиография;  

 Документ за завършено основно или по-високо образование;  

 Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата; 

 Документ за самоличност – копие  

 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; 

 Копия от документи за допълнителна квалификация; 

 Декларация за обработка на лични данни /по образец/; 

Списъка с оценените и класирани кандидати след провеждане на подбор по 
документи и събеседване  ще бъде  обявявен на официалната интернет страница на 
Община Септември и на информационното табло в сградата на Община Септември. 
 Може да се подават заявления от кандидатите от 20.01.2017 г.  от  9.00 – 12.00 
часа  и от 13.00-17.00 часа. 
 За повече информация: 

Лице за контакти – Емилия Чавдарова, технически сътрудник 

Гр.Септември, ул. А. Стамболийски № 37А ,ет.2, стая № 12 ,Тел. 03561/7037 


