
 
 

 
 
 
 
     О Б Я В Л Е Н И Е 
 

Община Георги Дамяново 
със седалище и адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул "Единадесета" № 2, тел. 09551/2220  

 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО” 

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за назначаване на „ПСИХОЛОГ”, 

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” и  „СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” ПО 

ПРОЕКТА  

 
 От април 2021 г. в Община Георги Дамяново стартира нова социална услуга 
„Патронажна грижа + в община Георги Дамяново”, която обхваща следните дейности: 
предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 
лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, 
консултиране; социална подкрепа и други, които ще предоставят подкрепа на потребителите. 

„Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на 
19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и 
преодоляване на последиците от COVID-19. Почасова помощ в домашна среда се ползва от 
19 броя потребители от община Георги Дамяново, съобразно от индивидуалните им 
потребности, като грижата за техните нужди се полага от 4 броя „Домашни патронажни 
помощници”.  

1. За длъжността: „ПСИХОЛОГ”- за предоставяне на психологическа подкрепа и 
консултиране на потребителите (граждански договор) 

1.1 Минимални и специфични изисквания към кандидатите: 
- да имат висше образование, образователно-квалификационна степен 

бакалавър/магистър, области на висшето образование- „Психология” 
- опит не се изисква 
2. За длъжността: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”- за предоставяне на социална подкрепа 

на потребителите (трудов договор) 
2.1 Минимални и специфични изисквания към кандидатите: 
- да имат средно образование 
- опит не се изисква 
2. За длъжността: „СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”- за предоставяне на 

социална подкрепа на потребителите (граждански договор) 
2.1 Минимални и специфични изисквания към кандидатите: 
- да имат средно образование 
- опит не се изисква 
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 
а)  заявление по образец 
б) лично заверени копия от кандидата от документи за придобита образователно-

квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; 
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в) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 
(ако притежава такива) 

Начин на провеждане: чрез събеседване  
      С одобрените кандидати за заемане на длъжностите Психолог, Социален работник и 
Специалист по социални дейности по проект „Патронажна грижа + в община Георги 
Дамяново” ще бъдат сключени трудови/ граждански договори. 

 
Документите от кандидатите се представят в срок до 16:30 часа на 30.06.2021 г. на 

адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул "Единадесета" № 2, Община Георги Дамяново, ет. 1 
„Център за информационно обслужване на гражданите - Деловодство”, тел. 09551/2220, 
лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.  

 
        

 
За допълнителна информация тел: 09551/2220 

 
С уважение, 
 
НИНА ПЕТКОВА…п… 
Кмет на Община Георги Дамяново 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 


