
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ 

София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В 

централа 02/955-44-62; тел. 02/855-61-61; факс 02/955-95-68 

 
 

 

СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ 
 

в качеството си на доставчик на социална услуга „Асистентска подкрепа“, 

в изпълнение на Закона за социалните услуги, набира кандидати за заемане на 

длъжността „Социален асистент“ 

 

I. Описание на длъжността 

 

Професионалните задължения на „Социалния асистент“ се състоят в изпълнение на 

ежедневни и домакински дейности, пазаруване, комуникация, разходка на чист въздух, 

извършване на административни услуги и др. 

 

II. Изисквания към длъжността: 

 

 Степен на завършено образование – основно 

 Професионален опит - не се изисква 

 Професионален опит като социален асистент или сходна социална длъжност е 

предимство при разглеждане на кандидатурите 

 

III. Начин на провеждане на избора 

 

1. Подбор по документи 

2. Събеседване 

 

IV. Указания към кандидатите: 

  

 Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент" е 

необходимо да подадат следните документи: 

1. Заявление (по образец) 

2. Документ за самоличност (за справка) 

3. Автобиография 

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за 

завършено основно образование 

5. Други документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за 

социален асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на 

професионален опит на същата или сходна длъжност 

6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под 

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от 

свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са 

му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по 

образец) 

 

V. Място за подаване на документите: 

 

  Документите за кандидатсване се подават в сградата на СО-район „Овча купел“, бул. 

„Цар Борис ІІІ“ № 136 В, І етаж– Деловодство -  работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч.    

Допълнителна информация на тел. 0882-433-562. 

 

  Разглеждането на документите ще се извършва по реда на тяхното постъпване и 

одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю. 


