
                            
                                                                                
 
                                                                             
      

ОБЩИНА  РАКОВСКИ 
 

ОБЯВА 
     Във връзка със стартирането на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания - Община Раковски”, договор № BG05M90P001-2.040-0095, 
финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
г.,процедура BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2” и създаването на “Център за здравно - социални услуги на 
територията на Община Раковски”, община Раковски обявява прием на документи за 
следните длъжности : 
 

1. Ръководител – 1 брой на трудов договор на 8 часов работен ден  
2. Социален работник – 1 брой на трудов договор на 8 часов работен ден 
3. Психолог – 1 брой на трудов договор на 8 часов работен ден 
4. Медицинска сестра –  2 броя на трудов договор на 8 часов работен ден 
5. Домашен санитар–  5  броя на трудов договор на 8 часов работен ден 
6. Шофьор – 1 брой на трудов договор на 8 часов работен ден 

Всички договори ще бъдат с продължителност 12 месеца 

1.Изисквания за заемане на длъжността „Ръководител” 
 

Образование: 

 Висше образование – степен бакалавър или магистър 

Предимства: 
 Предимство имат специалностите социални дейности и социална педагогика 
 

Други изисквания: 

 Компютърна грамотност. 
 Кандидатите да не са лишавани  по съдебен ред от правото да упражняват 

посочената длъжност. 
 

Необходими документи: 

• Писмено заявление за участие. 
• Автобиография 
• Ксерокопие на диплома за завършено образование 
• Ксерокопие на документ за самоличност. 

 
 
 
 
 



                            
                                                                                
 
                                                                             
      

ОБЩИНА  РАКОВСКИ 
 
 
2.Изисквания за заемане на длъжността „Социален работник” 

 
Образование: 

 Висше образование – степен бакалавър или магистър 

 
Предимства: 
 Предимство имат специалностите социални дейности и социална педагогика 
 

Други изисквания: 

 Компютърна грамотност. 
 Кандидатите да не са лишавани  по съдебен ред от правото да упражняват 

посочената длъжност. 
 

Необходими документи: 

• Писмено заявление за участие. 
• Автобиография 
• Ксерокопие на диплома за завършено образование 
• Ксерокопие на документ за самоличност. 

 
3.Изисквания за заемане на длъжността „Психолог” 
 

Образование: 

 Висше образование – степен бакалавър 
 
Предимства: 
 Предимство имат придобилите специалност „Психология” 
 

Други изисквания: 

 Компютърна грамотност. 
 Кандидатите да не са лишавани  по съдебен ред от правото да упражняват 

посочената длъжност. 
Необходими документи: 

• Писмено заявление за участие. 
• Автобиография 
• Ксерокопие на диплома за завършено образование 
• Ксерокопие на документ за самоличност. 
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4.Изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра” 

 
Образование: 

 Висше образование – специалист по здравни грижи 
 

Други изисквания: 

 Компютърна грамотност. 

 Кандидатите да не са лишавани  по съдебен ред от правото да упражняват 
посочената длъжност. 

 

Необходими документи: 

• Писмено заявление за участие. 
• Автобиография 
• Ксерокопие на диплома за завършено образование 
• Ксерокопие на документ за самоличност. 

 
5.Изисквания за заемане на длъжността „Домашен санитар” 

 
Образование: 

 Висше образование – средно 
 

Други изисквания: 

 Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания. 

 Кандидатите да не са лишавани  по съдебен ред от правото да упражняват 
посочената длъжност. 

 

Необходими документи: 

• Писмено заявление за участие. 
• Автобиография 
• Ксерокопие на диплома за завършено образование 
• Ксерокопие на документ за самоличност. 
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5.Изисквания за заемане на длъжността „Шофьор” 
 

Други изисквания: 

 Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания. 

 Кандидатите да не са лишавани  по съдебен ред от правото да упражняват 
посочената длъжност. 
 

 

Необходими документи: 

• Писмено заявление за участие. 
• Автобиография 
• Ксерокопие на диплома за завършено образование 
• Ксерокопие на документ за самоличност. 
• Ксерокопие на документи за управление на ПМС. 

 

Документи се приемат от 01.10.2019г. до 01.11.2019г. в сградата на община Раковски, 
ет.3, стая 4, отдел „Европроекти и програми”, всеки работен ден до 16.30 часа.  

За допълнителна информация: 

Отдел “Европроекти и програми” – 0886304222 

Йовко Романов – 0884188799  

 

Прикачени документи: 


