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ОБЯВЛЕНИЕ  

 Община Септември в качеството си на бенефициент по проект „Социално-
икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на 
уязвимите групи в община Септември“, по процедура BG05M9OP001-2.018 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ с регистрационен номер на договора по ОП РЧР 
BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР 
BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 обявява прием по документи на 
кандидати за заемане на длъжностите: 
За дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020г. 

Дейност 2 Подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, 
индивидуални консултации и здравна медиация - Индивидуални консултации за 
активно включване, подпомагане за оформяне на административни документи пред 
държавни институции; Организиране на здравни беседи и семинари с гостуващи 
лекари на теми: Здравословен начин на живот; Семейно планиране; Идентифициране 
на проблеми и грижи, свързани със здравето; Организиране на здравни профилактични 
прегледи за цялата целева група. 

1. Ръководител на услугата – 1 бр. 
2. Социален работник – 1 бр. 
3. Медицински специалист – 1бр. 
4. Педиатър – 1 бр. 

5. Гинеколог – 1 бр. 
6. Психолог – 1 бр. 
7. Технически сътрудник – 1 бр. 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

1. Образование – Средно, висше бакалавър или магистър по една от 
специалностите. 

2. Минимум 1 година професионален опит за заемане на длъжностите: 
медицински специалист , педиатър и  гинеколог; 

3. Умения – отговорност и организираност, мотивация за работа и 
комуникативни умения; 

4. Способност за работа в екип; 
5. Мотивация за работа; 
6. Комуникативност; 
7. Отговорност. 
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             СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА: 

1. Умения за работа с  Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. 
2. Умения за работа в екип. 

              ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1. Заявление за постъпване на работа – по образец; 
2. Автобиография  –  в свободен текст; 
3. Документ за самоличност – за сверка ; 
4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата – по образец; 
5. Копие на диплома за завършено образование; 
6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, 

сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива; 
7. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ 

опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във 
автобиографията си и това му носи предимство); 

8. Декларация на основание чл. 107а, ал. 1 от КТ; 
9. Други документи,  доказващи наличието на специфични изисквания. 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 06.08.2019 г. до 16.00 часа. 

Документите се подават всеки работен ден в деловодството на Общинска 
администрация гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ №37А 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА (В РАМКИТЕ НА ЕДИН ДЕН): 

Разглеждане на постъпилите документи от комисия. 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:  

07.08.2019 г. /сряда/ 11.00 часа в стаята на Зам. кмета на община Септември 

 

 
                 Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното табло на 
Община Септември и ще се публикуват на официалния уебсайт на общината – 
www.septemvri.org  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният (та) 
…………………………………………………………………………… 
                            (трите имена по лична карта) 
Лична карта № …………..., изд. на…………… от……………… 
ЕГН………………………,  
 
адрес………………………………………………………….…………………………………
… 
 
обл……………..……………………….., 
тел…………………………………………………… 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1.Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 
до четвърта степен включително; 

2.Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 
дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 
търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или 
контрол на търговско дружество или кооперация; 

3.Не съм народен представител; 
4.Не съм съветник в общински съвет - само за съответната общинска 

администрация; 
5.Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия. 
 
Настоящата декларация подавам на основание чл.107а, ал.1 от КТ. 
 
Задължавам се на основание чл.126, т.12 от КТ, да уведомя работодателя за наличие 

на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й 
възникне някое от основанията за недопустимост по чл.107а, ал.1 от КТ. 
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл.313 от Наказателния 
кодекс. 

Дата:…………………    Декларатор:…………………… 
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ДО  
КМЕТА  

НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  

 

Заявление  

от……………………………………………………………………………………................................
..........  

/трите имена по документ за самоличност/  

ЕГН ………………..……........... лична карта № 

......................................................................................... издадена от .......................................... на 

............................ гр.  ............................................................... Адрес по местоживеене:  гр.(с) 

…………...................................................................................................  

ж.к. ……………………..  ул. …………………………….  № …… .  бл.  
....................................................  

вх. ……. , ет. …… , ап. ……., тел: ……………………………………  

С настоящето заявявам желанието си да участвам в обявената от Вас процедура за подбор на 

персонал за предоставяне на социални услуги в „Центъра за социални, здравни и правни 

услуги” по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община 

Септември“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01, 

процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като кандидатствам за длъжността 

…………… 

В допълнение декларирам, че:  

  

1  
Съм лице в трудоспособна възраст, което не е придобило право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране    

2  
Не страдам от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта 
на предоставянето на социални услуги    

3  
Съм информиран/а, че длъжността, за която кандидатствам се финансира от 
Европейския социален фонд и средства от националния бюджет    

  

Прилагам към заявлението си и документите, изброени по - долу:  

1  Автобиография  –  в свободен текст      

2  Копие на документ за самоличност      

3  Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец      

4  
Копие на диплома за завършено образование (съгласно изискванията за заемане на 
длъжността)    
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5  
Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати 
за преминати обучения и др./- при наличието на такива    

 6  
Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ 
опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във 
автобиографията си и това му носи предимство)  

  

 

  

Дата…………………                                                      
Заявител……..…………... 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

От……………………………………………………………………………………..........................  

/трите имена по документ за самоличност/  

ЕГН ………………..……. ........  лична карта № .............................................................................. 

издадена от .......................................... на ............................ гр.  

...................................................... Адрес по местоживеене:  гр.(с) 

………….........................................................................................  

ж.к. ……………………..  ул. …………………………….  № …… .  бл.  ......................................  

вх. ……. , ет. …… , ап. ……., тел: ……………………………………  

ДЕКЛАРИРАМ:  

  

Съгласен/а съм Община Септември да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с 

желанието ми да участвам в стартиралия проект „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи в община Червен бряг“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.018-0046-C01, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ 

– Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

  

Запознат/а съм с:  

- целта и средствата на обработка на личните ми данни;  

- доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за 

предоставянето им;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;  

- наименованието и адреса на Община Червен бряг, както и името, и длъжността на 

обработващия данните ми служител;  

С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни и предоставянето им 

за нуждите на текущия проект, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на 

личните данни.  

  

  

Дата: .........................................                    ДЕКЛАРАТОР: ............................................ 


