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„РОЗОЦВЕТА“ ЕООД – С.ЯКИМОВО 

 

ПАРТНЬОР-РАБОТОДАТЕЛ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПО ПРОЕКТ 

„ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО“            
 

 Във връзка с изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001 – 2.018 „Социално- икономическа 

интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ 

Компонент 1 представям следнотo: 
 

ОБЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ПРОФЕСИЯТА 

„РАБОТНИК, ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕ” В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ВКЛЮЧВАНЕ В 

ЗАЕТОСТ” ПО ОП РЧР 

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 
 

- 1. Работник, зареждане на рафтове -1бр. 

-  

1.1. Изисквания към кандидатите 

- Лицата следва да са представители на целевите групи по настоящия проект  

- Представители на ромската общност /доказва се с декларация/ 

, Хора в риск 
1
/уточнява се  по време на провеждане на интервюто/, 

 Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани 

райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи 

риск от бедност, социално изключване и маргинализация. 

 Завършено основно образование 

 Лицата не следва да са придобили право на пенсия за прослужено време и възраст 

 
 

Начин на провеждане на подбора: 
1. Подбор по подадените документи 

2. Интервю 

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор: 

                                                 
1 „Хора в риск” са лица, които са:  

- в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот;  
- с увреждане или за което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие;  

- в риск от социална изолация и социално изключване;  

- в риск от изпадане в бедност. 
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- попълнено заявление - по образец; 

- автобиография- по образец; 

- копие от диплом за завършена степен на образование; 

- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността 

за която се кандидатства/ако е приложимо/; 

- Служебна бележка от БТ, ако лицето е регистрирано като безработно. 
Документите по образец можете да получите при работодателя  -фирма „РОЗОЦВЕТА ЕООД „с 

управител Сашо Върбанов Стефанов   или на адрес: www.iakimovo.org 

 

             Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като 

пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след 

изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в 

случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се 

дължи на закъсняла доставка на куриерска служба. 

 
       Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю 
кандидати. 
В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и 
мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват 
основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за 
датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на 
Община Якимово, на видни и достъпни места в общината. 
   
   Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от 
оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   при работодателя,, в срок не по-късно 
от 3 /три/ дни от обявяване на списъците на одобрените кандидати. 
 

Място и срок за подаване на документите: 

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва при работодателя 

фирма „РОЗОЦВЕТА ЕООД“ с управител Сашо Върбанов  Стефанов в периода 02.01.2020г. до 

08.01.2020г.  включително. 
 
Телефон за информация: 09742/2332 ; 0887276460 
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