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О Б Щ И Н А  Р А З Г Р А Д  

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.004-0061-C01 

„Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в 

община Разград“ по Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Разград 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС 

 

 за длъжността: Ръководител на център за предоставяне на услугите по 

Проект № BG05M9OP001-2.004-0061-C01 „Превенция на социалното 
изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“ 
 
 1. Основна цел на длъжността: Планира, организира, ръководи и управлява 

работа по предоставянето на услугите по цитирания по-горе проект. 

 

 2. Минимални изисквания за заеманата длъжност:  
 2.1 Степен на образование – висше; 

 2.2 Образователно – квалификационна степен магистър; 

 2.3 Област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г. – т.3 

„Социални, стопански и правни науки“, професионални направления – т.3.2 

„Психология“, т.3.4 „Социални дейности“, т.3.8 „Икономика“; 

 2.4 Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години опит 

в сферата на социалните услуги; 

 

 3. Специфични изисквания: 
 3.1 Да е дееспособно лице; 

 3.2 Да притежава умения за работа с деца; 

 3.3 Да притежава умения за работа в екип; 

 3.4 Да не е осъждано за умишлено постъпление от общ характер и да не е 

лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност. 

  

 4. Умения и квалификации: 
4.1. Опит в предоставянето на социални услуги;  

4.2. Опит в управлението на екип;  

4.3. Опит в работата с държавни институции;  

  4.4.Отлично познаване на нормативната база, регламентираща трудовото 

законодателство и предоставянето на социални услуги;  

4.5. Лидерска компетентност;  

4.6. Изграждане на отношения;  

4.7. Компетентност за работа с потребители;  

4.8. Комуникативна компетентност;  

4.9. Умения за работа с компютър и програмни продукти - Word, Excel, и др.  

4.10.Управленска компетентност;  

4.11.Да притежава организационна компетентност, способност за планиране и 

организиране на дейността. 

 5. Области на дейност – 
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 5.1 Управление на социалната услуга в съответствие със съществуващата 

нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България 

 5.2 Управление на персонала предоставяш услугите по проекта. 

 5.3 Вътрешен контрол върху качеството на предоставяните социални услуги. 

 6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от 
кандидатите за участие в подбора: 

6.1 Заявление за кандидатстване (по образец); 

6.2 Документ за самоличност (за справка); 

6.3 Автобиография (по образец); 

6.4 Мотивационно писмо 

6.5 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; 

6.6 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на 

професионалния  опит; 

6.7 Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на 

такива); 

6.8 Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично 

заболяване: 

6.9 Свидетелство за съдимост; 

 

7. Начин на провеждане на конкурса: 
7.1 Първи етап: 

      - Допустимост по документи 

7.2 Втори етап:  

      - Решаване на тест. 

7.3 Трети етап: 

      - Събеседване 

8. Място и срок за подаване на документите:  
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик с 

посочване на трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, лично 
или чрез упълномощено лице в срок от 1 /един/ месец, считано от следващия ден 
след публикуване на обявата за конкурса в сградата на Община Разград, с адрес: 
гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.5, стая 508 и стая 506, 

Обявлението за конкурса е публикувано в местен ежедневник, на 

информационното табло в административната сграда и на официалната интернет 

страница на Община Разград, а всички  съобщения във връзка с конкурса ще се 

обявяват на информационното табло в административната сграда на Община Разград, 

с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А и ще се публикуват на официалната 

интернет страница с адрес: www.razgrad.bg в рубриката „Програми и проекти”, Проект 

№ BG05M9OP001-2.004-0061-С01 „Превенция на социалното изключване и 

намаляване на бедността сред децата в община Разград“ по процедура за 

безвъзмездно предоставяне BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

 

За допълнителна информация: тел. 084 618 218, Кольо Колев - ръководител 

проект и 084 618-135,Маринка Николова – технически сътрудник по проекта. 

 

 

 
КОЛЬО КОЛЕВ 
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ 
 


