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Проект № BG05SFPR002-2.001-0105-C01 „Грижа в дома в община Червен бряг“, финансиран  от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд 

 

 
           ОБЯВЛЕНИЕ 

За подбор на служители на длъжност „Домашен помощник” 

 

    Във връзка със изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFPR002-2.001-0105-C01, проект „Грижа в дома в община Червен бряг“, финансиран  

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, финансиран по 

процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027 г., Ви информираме, че Община Червен бряг обявява подбор 

на персонал на база необходимите квалификация и опит. 

  

          Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Червен бряг на 

адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I" № 1, стая 601 и кметствата по населени места. 

 

Получаване на образци и приемане на документи ще се извърши в  период от 

25.01.2023 г. до 20.02.2023 г. включително. 

 

         При кандидатстване желаещите да заемат длъжността предоставят следните 

задължителни  документи:  

1. Заявление за постъпване на  работа - по образец; 

2. Автобиография - в свободен текст; 

3. Документ за самоличност (за справка); 

4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата - по образец; 

5. Копие от сертификати/удостоверения или дипломи от преминати обучения за 

предоставяне на услугите „Домашен помощник" (ако лицето притежава такива); 

6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено   

престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от 

правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец - по образец. 

 

Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането 

му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Червен бряг и на таблото с 

обявите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Червен бряг до 

24.02.2023 г.  

Интервюто ще се проведе от Комисия, като по време на интервюто членовете на 

комисията ще имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, 

професионалните компетенции, мотивировката за работа в сферата на социалните дейности. 

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община 

Червен бряг и на таблото с обявите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата 

на Община Червен бряг до 01.03.2023 г. 

 

За повече информация: Община Червен бряг, ул. „Антим I” № 1, ет. 6, стая 601 

            телефон за връзка: +359 882 590 006 
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