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І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА:
Дейността на Центъра ще включва комплекс от социални услуги, предоставяни в 
общността, свързани с извършване на социални и психологични  консултации, изгот-
вяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване; Подкрепа  и 
консултиране на семейството; Социално консултиране и информация; Насочване към 
медицински специалисти, държавни институции и неправителствени организации;  
Сформиране на група за взаимопомощ; Привличане на повече обществена подкрепа в 
интерес на хората с увреждания и техните семейства; Организиране на свободното 
време на потребителите на услугите; “Арт терапия”; “Възможност за усвояване на 
основни компютърни умения”.
В Центъра ще работят ръководител и психолог, които  ще бъдат  избрани с конкурс.
1. Ръководител на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване 
в общността или в домашна среда
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
-  Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра со-
циални грижи.
-  Познава подробно всички дейности, свързани със социалните  услугите „личен асис-
тент” и „домашен помощник” и ги прилага в работата си.
-  Участва в разработването на  правилата за дейността на Центъра за почасово 
предоставяне на услуги.
- Изготвя графици за предоставяне на социалните услуги, контролира  и координира  
предоставянето на грижи за  потребителите на услугите “домашен помощник” и “со-
циален асистент”
- Изготвя отчети и води досиета; оценява персонала и координира неговото професио-
нално развитие.
- Работи в тясно сътрудничество с Дирекция “Социално подпомагане”, обслужваща те-
риторията на Община Балчик.
- Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потреб-
ностите на .
- Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документа-
ция по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публич-
ност на Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” 2014-2020.
-  Участва при провеждане на екипни срещи.
- Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпростра-
нява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод из-
пълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или 
интересите им.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър” в облас-
тта на хуманитарните или икономически науки.
- Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е пре-
димство.
- Опит при изпълнение на проекти - предимство.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Компютърна грамотност - Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Internet.
-  Опит при работа в екип.
2. Психолог в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общ-
ността или в домашна среда
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
-  Познава и прилага нормативната уредба в сферата на предлаганите в Центъра со-
циални грижи.
-  Познава подробно всички дейности, свързани със социалните  услугите „личен асис-
тент” и „домашен помощник” и ги прилага в работата си.
-  Участва в разработването на  правилата за дейността на Центъра за почасово 
предоставяне на услуги.
- Ще осигурява почасови услуги  по предварително изготвен график в Центъра или при 
домашни посещения в семейна среда на потребителите и на предоставящите услугите.
- Изготвя доклади и отчети; формулира  диагностични тестове, тестове за оценяване 
на постигнатите резултати.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Висше образование - минимум завършена образователна степен „бакалавър”, специ-
алност „психология”.
- Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е пре-
димство.
- Опит при изпълнение на проекти - предимство.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Компютърна грамотност - Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Internet.
-  Опит при работа в екип.
Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във 
връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Ръководителят на Центъра ще бъде назначен на 8 /осем/ часов работен ден, а психоло-
гът на 4 часов работен ден. 
Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по проект „Подкрепа за неза-
висим живот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01,ь съфинансиран със средства от 
Европейски социален фонд.
ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА конкурса
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за 
участие в подбора са:
• Писмено заявление за кандидатстване.
• Автобиография по образец. - приложение 1
• Декларация по образец. - приложение 2
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда. - приложение 3
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 
квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професио-
налния опит.
2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /ва-
лидна е датата на получаване/ в община Балчик, за проект „Подкрепа за независим жи-
вот”, ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01  в срок до 16.06.2016 г. включително - 16.00 
часа, по Процедура   BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ОП РЧР 2014-2020 г. 
3. Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се раз-
глежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Балчик, в която участ-
ва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
4. Конкурсът  протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените из-
исквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на пред-
ставените документи.
До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили 
всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват 
изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и дата-
та, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страни-
цата на община Балчик на адрес http://www.balchik.bg и на информационното табло в 
сградата на община Балчик. 
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за не-
допускането им.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква сте-
пен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, не-
обходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от ин-
тервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на 
интервюто.
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кан-
дидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.
Кметът на Община Балчик сключва трудов договор с класираните кандидати.
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.

Община Балчик

Възможности за подобряване на работната 
среда и качеството на работните места бяха 

представени в Община Балчик 
На 25 май екипът на Облас-

тен информационен център 
– Добрич, представи пред при-
състващите в залата на Общи-
на Балчик, възможностите за 
кандидатстване по процедура 
„Добри и безопасни условия 
на труд“, финансирана по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 
2014 – 2020.
В рамките на информацион-

ната среща, представители на 
местния бизнес от региона 
бяха запознати с основните и 
най-важни моменти от услови-
ята за кандидатстване по про-
цедурата. Представени бяха 
основните цели на процедура-
та, нейният бюджет, допусти-
ми дейности и разходи, оценка 

на проектните предложения и 
начина на кандидатстване. 

80 млн. лева е общият бю-
джет по настоящата процеду-
ра, като минималния размер 
на БФП за едно проектно 
предложение е 50 000 лева и 
съответно максималния такъв 
– 391 166 лева. Допустими 
кандидати по процедурата са 
микро, малки, средни и голе-
ми предприятия в ролята им 
на работодатели, които да са 
регистрирани съгласно реда на 
Търговския закон. Микро, мал-
ките и средни предприятия ще 
получат 100% финансиране, а 
големите предприятия следва 
да осигурят 20% от общата 
стойност на проекта.
Приоритетно ще бъдат на-

сърчавани проекти, включва-

щи дейности насочени към 
лица над 54 годишна възраст 
и/или лица с увреждания.
Осигуряване на организи-

ран транспорт от работодателя 
от и до работното място за 
период до 12 месеца, както и 
осигуряването на социални 
придобивки за работещите 
включително ремонт и оборуд-
ване на места за отдих, хранене 
и почивка в предприятията, 
спортни съоръжения и други са 
част от допустимите дейности, 
които ще бъдат финансирани 
по процедурата.    
Всички кандидати следва 

да подадат своите проектни 
предложения до 14 юни 2016 
г, 17:30 часа, чрез попълването 
на уеб базиран формуляр в 

ИСУН 2020.
В края на срещата дискути-

рани и обсъдени бяха въпроси 
свързани с изискуемите доку-
менти на етап кандидатстване, 
както и дейностите, попадащи 
в забранителния режим на 
Регламент (ЕС) №1407/2013 
година, явяващи се недопус-
тими за финансиране по про-
цедурата. 
ОИЦ – Добрич,  е част от 

мрежата от 28 информационни 
центрове за популяризиране 
на Кохезионната политика на 
Европейския съюз, създаден 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Добро 
управление”, съфинансирана 
от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд.

Кражба на паркинг в “Тузлата”

На 26 май, в 11:50 ч., чрез ЕЕН 112 в РУ Балчик е получено 
съобщение от И.М., на 32 г. от гр.София, че за времето от 
10:45 часа до 11:50 часа на с.д., неизвестно лице чрез взлом 
на ключалка на предна лява врата и на стъкло на предна дяс-
на врата е проникнало в лек автомобил „Тойота”, със СА - 
регистрация, собственост на съпругата му И.Б., на 31 г. от гр. 
София, паркиран на неохраняем паркинг в района на СКК 
”Тузла”  и е извършил  кражба на дамска чанта, дамско порт-
моне, с намиращите се в тях дебитни карти, вещи и лични 
документи, на името на двамата. По случая е образувано до-
съдебно производство.

Кражба в Змеево

На 26 май, в 22:55 часа в РУ Балчик  е получено съобщение 
от кмета на село Змеево, за това, че за времето от 20:00 ч. до 
22:30 ч. на същата дата, чрез отключване на входна ПВЦ вра-
та на частен дом, собственост на П.Т., на 43 г. от с.с.,  неизвес-
тен извършител е извършил кражба на един LCD телевизор, 
43 инча. По случая е образувано досъдебно производство.

Пълни самопризнания

При проведени ОИМ от служители на РУ Албена е установен 
и задържан М.М., на 22 години, от с.Оброчище, който на 11 
април 2016 г. противозаконно е отнел л.а. „Фолксваген Вен-
то”, с добричка регистрация, паркиран в гараж в с.Оброчище. 
Автомобилът е установен, а лицето е направило пълни само-
признания.

Ограбени са рибарските бунгала

На 21 май, 04:45часа, в РУ Балчик, лично се тъжи С.К.,на 61 
г. от гр.Балчик, че за времето от 20:30 часа на 20.05. до 04:40 
часа на 21.05.2016г.  са разбити врати и прозорци на бунга-
ла, предоставени за ползване от община Балчик на „Сдруже-
ние на рибарите в гр.Балчик”, находящи се в гр. Балчик, ул. 
„Приморска”. Установено е, че неизвестен извършител, чрез 
използване на техническо средство е проникнал в общо 21 
бунгала, като от тях е извършил кражба на 4 бр. дрелки, 2 бр. 
винтоверта, 2 бр. прободни триони, 1 ъглошлайф и сумата от 
10 лева на монети. По случая е образувано  досъдебно про-
изводство.

Туристка от Словения с високо 
чувство зда отговорност

На 21.05.2016 г. в 21:15 часа чрез ЕЕН 112 в РУ Шабла е по-
лучено съобщение от Л.А., туристка от Р Словения, временно 
отседнала в частен дом в с. Езерец, за това, че около 20:55 
часа на с.д. е чула звук от чупене на прозорец от частен дом, 
намиращ се в съседство. Установено е, че неизвестен извър-
шител е счупил стъкло на прозорец с размери 1/0,5 м. на час-
тен дом в с. Езерец, собственост на П.П., на 48 г. от гр. София. 
По случая е образувано досъдебно производство.

Навременен сигнал за кражба

На 22 май, в РУ Балчик, в 03:40 часа е получено съобщение 
от Н.Д., на 43 г. от гр. Балчик, че в момента от почивна стан-
ция „Свобода”, находяща се в гр. Балчик, в.з. „Сборно място” 
се извършва кражба на метали. След проведени ОИМ от слу-
жители на РУ Балчик в обекта е установен и задържан М.Ч., 
на 27 г. от гр. Балчик. Установено е, че от покрива е свалена 
различна по размери медна ламарина, с тегло около 100 кило-
грама, а до тях са намерени 10 бр. празни полиетиленови чу-
вала. Срещу лицето е образувано  досъдебно производство.

Буркан Банк

На 22 май, в 10:45 часа в РУ Каварна  е получено съобщение 
от Н.Б., на 59 г. от с.Видно, за това, че за времето от 20:00 
ч. на 20.05. до 08:00 ч. на 22.05.16г., неизвестен извършител 
е проникнал в незаключена стопанска постройка в с.с. и е 
извършил кражба на стъклен буркан със сумата от 2700 лева, 
скрити в купа сено. По случая е образувано досъдебно про-
изводство.

И в Шабла чупят коли

На 22.05.2016 г. в РУ Шабла се тъжи  Г.В., на 67 г. от гр. Ша-
бла,  за това, че за времето от 21:00 часа на 21.05. до 08:00 
часа на 22.05. неизвестен извършител е счупил задно стъкло 
на собствения му л.а.”Мицубиши”, с ТХ регистрация, пар-
киран в гр.Шабла. По случая е образувано досъдебно про-

изводство.

Фатална разходка с кола на 

приятел

На 25 май, в 19:35 часа в РУ Балчик е получено съобщение 
от ФЦСМП Балчик за прието лице, след претърпяно ПКП – 
А.Б., на 22 г. от с. Стражица, стаж като водач кат. „В” - 2,5 г. 
От извършения оглед и разпити на свидетели е установено, 
че около 18:30 ч. същият взима л.а.”Алфа Ромео”, с В регис-
трация, от свой приятел от селото и тръгвайки сам по улица-
та, губи контрол над автомобила, напуска пътното платно и 
се удря странично с дясната част  на МПС в бетонен стълб.  
В резултат на ПТП А.Б. е с множество фрактури на дясна-
та ръка, фрактури на таз, гръбначен прешлен, раменна кост, 
разкъсване на пикочен мехур и натъртвания в областта на 
гръдния кош. Същият е транспортиран в МБАЛ „Св.Ана”-гр.
Варна, с опасност за живота. По случая  е образувано досъ-
дебно производство по описа на РУ Балчик.

Самопризнания за откраднати 

пари

На 16 май, след проведени ОИМ от служители на РУ Албе-
на, във връзка с извършена кражба на сумата от 500 лева от 
заведение в КК Албена е установен извършителя на деянието 
– П.П., на 23 г. от гр.Добрич, който прави самопризнания по 

случая и доброволно предава част от отнетата сума. 

Катастрофа на ляховец с 

“Кавазаки”

На 14.05.2016 г. в 13:57 часа, чрез ЕЕН 112 в РУ Балчик е по-
лучено съобщение за паднал мотоциклетист на кръстовище с 
кръговото движение до бензиностанция „Лафи”. Установено 
е, че водачът Н.Р., на 46 г. от с.Ляхово, управлявайки мото-
циклет „Кавазаки”, с ТХ регистрация, посока от гр.Добрич 
към гр.Балчик, губи управление и пада в триъгълен затревен 
остров в западния край на кръстовището. Транспортиран до 
ЦСМП Добрич, където след преглед е установено, че постра-
далият има счупена ключица на дясната ръка и спукано ре-
бро. По случая е образувано досъдебно производство.

Можете ли да правите сами 
цигари?

На 14 май, при проведена СПО във връзка с противодей-
ствието на разпространението на акцизни стоки без банде-
рол, служители на РУ Каварна при извършване на проверка 
в дома на лицето С.С., на 58 г. в с.Белгун е намерен  един 
килограм нарязан тютюн без акцизен бандерол, две кутии с 
хартиени гилзи за направа на цигари и машинка за пълнене, 
за които лицето заявява, че са негови.  

Пак канабис

На 15 май, около 20.45 часа, служители на РУ Балчик, при 
обиск на съмнително лице - К.С., на 33 г. от гр.Балчик, на-
мират полиетиленово пликче със суха тревна маса с тегло 
0,5 гр., реагираща на канабис. По случая е образувано бързо 
досъдебно производство, а лицето е задържано с полицейска 
мярка за срок от 24 часа.

ПолицияПолиция

На 26 май 2016 г.в библиотека ‘’Паисий Хилендар-

ски’’ гр.Балчик е открита ,,Национална изложба с 

комикси’’, която е част от Националната кампа-

ния за ТОЛЕРАНТНОСТ  ‘’АЗ СЪМ ТУК И МОГА 

ДА ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ’’ на СОНИК СТАРТ.


