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На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед №131 от 23.01.2020г. на Кмета на Община 

Белоградчик 

 

ОБЯВА 

 

Конкурс за длъжността „Управител”  на  Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания”– Белоградчик 

 

Място на работа – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - Белоградчик 

Характер на работа – Отговаря и координира изпълнението на дейностите по организацията и 

преместването на децата и младежите от специализираните институции до Центъра за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания. Организира, контролира и координира дейностите на 

персонала, назначен в ЦНСТ, за предоставяне на социалните услуги в общността, съобразно 

методиките на АСП. 

 І. Изисквания за заемане на длъжността: 

Минимални изисквания: 

- Специалност – „Социални дейности”; „Педагогика”, „Психология”, „Медицина”, 

„Икономика”, „Мениджмънт” или друга специалност – хуманитарен или стопански профил;  

- Професионален опит – 3 години;  

- Специфични изисквания: - опит в предоставянето на социални услуги или работа с хора и 

нагласа за работа с деца и младежи, с техните близки и роднини, взаимодействие с различни 

институции; 

- Компютърни умения – работа с програмните продукти Word и Excel на Microsoft Office и 

Internet 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса: 

- по документи 

- Събеседване. 

 ІІІ. Необходими документи: 

- Заявление за участие – по образец; 

- Диплом за завършено образование (копие); 

- Документ за трудов стаж (копие); 

- Професионална автобиография; 

- Свидетелство за съдимост (в срок на валидност); 

 ІV. Място и срок за подаване на документите: 

Срокът за подаване на документите е тридесет дни от датата на публикуване на обявата в местен 

вестник и на електронната страница на община Белоградчик -   http://www.belogradchik.bg/ - до 16. 

30 часа на  02.03.2020 година . 

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на община Белоградчик, 

ул. „Княз Борис І“ № 6, Информационен център, всеки работен ден от 08.30 до  16.30 часа. 

- Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. 

Всички списъци и други съобщения, свързани с конкурсната процедура, ще се поставят на 

информационното табло в Обшинска администрация – Белоградчик  и ще се публикуват на 

Интернет страницата на община Белоградчик. 

 При подаването на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от 

длъжностната характеристика за конкурсната длъжност. 
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