
ттппп,плпл/1л гашшсрттг
7300, <у>, Кубрат, ул. "Княз Борис /"АЬ1; тел: (0848) 7 2020: факс: <0848; 7 3205 

е-таИ: киЬгаКЗЖнЬга!. Ье Интернет: 1)№:-?\ууц\ киЬга1 Ья

......9 к ^ !А :..2 0 .1 к  гад.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Кубрат, ул. “ Княз Борис I“ № 1 кани потенциални кандидати за 
предоставяне на услуги:

1. "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи 
и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", 
"Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с 
деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими 
групи, с цел посещаване на детска градина"

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез 
подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 
превенция на заболяванията.

3. Управление и организация на услугите, осигуряване на транспорт за 
посещение на интегрираните услуги и за мобилна работа.

Процедура за провеждане на подбор е създадена във връзка с 
реализирането на ПРОЕКТ ВС05М90Р001-2.004-0025-С01 „Предоставяне на 
интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в 
Община Кубрат“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ВС05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и важи 
единственно и само за този проект.

Техническо задание може да бъде намерено на електронен адрес: 
\у\у\у.киЬга1:.Ь§.

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

• Да са физически лица;
• Да имат нужното образование за длъжността, за която 

кандидатстват;
• Да имат професионален опит не по-малък от 2 години по 

специалността;
• Да не са осъждани;



• Да не са участвали в разработването на Проект „Предоставяне на 
интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими 
групи в Община Кубрат“;

• Поведенчески характеристики -  отговорност, организираност, 
комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да 
планира работата си.

1.2.Уеловия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да подадат изискуемите документи 

не по-късно от 17:00 часа на 10.10.2016 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация:

1. Специфичен опит, съответстващ на заданието 30
2. Квалификации и компетентност за изпълнение на заданието 70

Общо точки 100

Заинтересованите кандидати могат да получат допълнителна информация 
на адреса по-долу всеки работен ден от 08.00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 
часа.

Документи могат да се изпращат:
- По електронен път на адрес: киЪга1(а>,киЪга{.Ьг
- На хартия на адрес: Община Кубрат, ул. “Княз Борис I “ № 1, отдел 
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