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Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ с 

капацитет 15 места“ 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЯВЯВА свободни работни места за следните 

длъжности:  

1. Директор - 1 едно лице на пълен работен ден. 
НКПД 11206048 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

-  Степен на завършено образование: висше;  

-  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;  

- Професионално   направление   -   „Социални   дейности",   „Социална   

педагогика", „Социален мениджмънт". 

-  Професионален опит – 3 година. 

Основни задължения:  

Отговаря за цялостната дейност на приюта, изпълнението на поставените задачи, 

осъществява контакти с екипа за управление и администриране на проекта, ще отговаря за 

работа, свързана с обслужване на потребителите на приюта, ще отговаря за съхраняване на 

документацията на приюта- договори с потребителите, досиета на потребителите, регистър 

на потребителите и др.  

 

2. Социален работник – 1 лице на пълен работен ден.  
НКПД 26356003 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

-  Степен на завършено образование: висше;  

-  Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“;  

- Професионално   направление   -   „Социални   дейности",   „Социална   

педагогика", „Социален мениджмънт"; 

-  Професионален опит – 1 година. 

Основни задължения:  

Работи с целевите групи по проекта – бездомни лица и семейства, като им оказва съдействие 

за изготвяне на необходимите документи - лична карта, ЕР на ТЕЛК, документи за 

настаняване в специализирана институция или в социална услуга от резидентен тип и др.  

Оказава индивидуална подкрепа на лицата в неравностойно положение за трайно включване 

в общността - връщане при близки, настаняване в подходящия за тях тип социална услуга, 

включване в заетост. Изготвя социалните оценки и индивидуалните планове на 

потребителите.  

 

3. Работник - кухня - 1 едно лице на 4-часов работен ден.  
НКПД 94120003  

Минималните изисквания за заемане на длъжността:  
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-  Степен на завършено образование: средно;  

-  Образователно-квалификационна степен – неприложимо;  

-  Професионален опит - неприложимо 

Основни задължения:  

Извършва предварителна и последваща обработка на продуктите; измива кухненските 

съдове, машините и съоръженията; почиства и поддържа кухненските и подготвителните 

помещения, хладилните и складовите помещения според  изискванията; изпълнява и други 

конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения. 

 

4. Домакин - 1 едно лице на 4-часов работен ден.  
НКПД 43213022 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

-  Степен на завършено образование: средно;  

-  Образователно-квалификационна степен – неприложимо;  

-  Професионален опит – неприложимо. 

Основни задължения:  

Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, 

обзавеждане, облекла и канцеларски принадлежности. Води картотека на постъпилите 

материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на 

длъжностните лица, на които са предадени за ползване. Изучава нуждите от закупуване на 

материали, приема и оформя поръчки и организира закупуването им. Контролира качеството 

на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи 

и оформя съпровождащата документация. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, 

свързани с длъжността. 

 

Място на работа: Социална услуга в общността „Приют“,  с адрес гр. Горна 

Оряховица, ул. „Ю. А. Гагарин” № 24 а. 

 

 Необходими документи за участие:  

1. Заявление до Кмета на общината (по образец); 

2. Документ за самоличност (за справка);  

3. Професионална автобиография;  

4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;  

5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

/в случай, че имат такъв/.  

6. Други……………………………………………………………………………………. 

 

 

Подборът на кандидатите ще се проведе на 2 етапа: Първи етап – подбор по 

документи и Втори етап – събеседване с кандидатите. 

 

Образец на заявленията се получава в Центъра за информационно, административно 

обслужване и други услуги за граждани, в сградата на Община Горна Оряховица. 
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Заявленията  могат да бъдат изтеглени и от интернет страницата на Община Горна 

Оряховица на адрес: www.g-oryahovica.org, сектор „Обяви и съобщения“.  

 

Лицата, които желаят да кандидатстват за заемане на длъжностите, следва да подават 

документи в Центъра за информационно, административно обслужване и други услуги за 

граждани, в сградата на Община Горна Оряховица.  

Документи от кандидатите за заемане на длъжностите ще се приемат от 8,30 часа до 

16,30 часа, всеки работен ден от 05.12.2018 г. до 11.12.2018 г.   

За допълнителна информация:  тел. 0618/ 2-91-26    

 

http://www.g-oryahovica.org/

