
                                                                    

    

 
ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0130-C01 

„Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен 
център за жителите на община Котел” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз 

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Котел в качеството си на Бенефициент по проект: „Интегрирани подходи за 
активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване 

на социално-здравен център за жителите на община Котел”– Договор  
BG05M9OP001-2.005-0130-C01, ще проведе подбор на потребителите на услугите 

„Социален асистент” и „Личен асистент” 
 

 Кандидатите трябва да са: 

1. Лица с увреждания, включително и деца със степен на увреждане  до 90%; 

2. Деца и възрастни в риск: 

„Дете в риск” – е дете: 

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно 

или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от 

специалист; 

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище. 

„Възрастен в риск” е лице, което е: 

- в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и  

самостоятелен живот 

- с увреждане или за което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, 

психическо и социално благополучие 

- в риск от социална изолация и социално изключване 

На този етап се предвижда услугата да обхване 25 броя потребители 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в 

подбор са: 

 Заявление за участие в подбор /Приложение № 1 

 Медицински документи 

 Документи издадени от компетентни органи за доказване на декларираните 

обстоятелства 

 Документ за самоличност (копие);  
 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА: 
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Документите следва да се подават лично или представител в сградата на 

Община Котел в стая № 8  в срок до  17.00 часа  на 10.07.2017 г.   

 Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се 

разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Котел. 

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на 

представените документи с обявените изисквания, втори етап – анкетиране на 

кандидатите. 

         Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати, се обявяват на интернет 

страницата на Община Котел  и на информационното табло на входа на сградата на 

община Котел до14.07.2017 г. включително. 

 

 
 „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Котел 

носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не 

може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или  Агенцията за социално подпомагане” 




