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О  Б  Я  В  А 
 

ПО ПРОЕКТ проект BG05M9OP001-2.002-0282 “Създаване на 

дневен център за независим живот в община Сопот” по 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”, 

финансирана от ЕС чрез Европейския Социален фонд 

 

( социална услуга „Личен асистент“; „Домашен помощник“ и „Социален 

асистент“ за лица с трайни увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за самообслужване ) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

 

Във връзка с изпълнение на проект „СЪЗДАВАНЕ  НА  

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА  НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ  В  ОБЩИНА  

СОПОТ“, Община Сопот стартира процедура за подбор на 

мултидисциплинарен екип за нуждите на Дневен център за почасово 
предоставяне на услуги на лица с трайни увреждания и техните 
семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за 
самообслужване: 
 

� Психолог – 1 лице на пълно работно време ( 8 часа ); 

� Социален работник - 1 лице на пълно работно време ( 8 часа ); 

� Медицинска сестра ( или фелдшер ) - 1 лице на непълно работно време  

(4 часа); 
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Необходими документи за кандидатстване: 

- молба ( по образец ); 

- диплома за завършено образование и свидетелства за допълнителна 

квалификация (ако кандидатът притежава такива); 

- автобиография; 

- свидетелство за съдимост; 

- трудова книжка за справка (ако кандидатът притежава такава) 

 

Кандидатите могат да подават необходимите документи от 14 до 31 октомври 

2016г. на адрес: гр. Сопот, ул. „Ив. Вазов“ – 57, ет.2, стая № 18 ( сградата до 

пощата, над данъчна служба ).  

  

Одобрените лица ще бъдат назначени по трудов договор за срок от 19 месеца 
след подбор по документи и интервю, което ще се проведе на 07.11.2016г. в 

сградата на общинска администрация. 
 

 

 

 

Допълнителна информация може да получите на телефони: 
 
Йордан Кънчев – 03134/ 60 03; 
Мария Димитрова – 0877/ 39 29 73; 
Надежда Тодорова – 03134/ 60 03 
 

 

 


