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ОБЯВА  
Стартира приемането на документи по Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма РЧР,  

Договор № BG 05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян“.  

Патронажната грижа ще се предоставя в период от 12 месеца и ще стартира през м. юли 2021 г.  

По проекта ще бъдат назначени хигиенисти, санитари и портиери както следва: 

 Дом за стари хора – с. Фатово – 3 санитари, 3 хигиенисти, 1 портиер. 

 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /мъже/-с. Петково - 3 санитари, 3 

хигиенисти, 1 портиер. 

 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства /жени/-с. Ровина - 3 санитари, 3 

хигиенисти, 1 портиер. 

 Център за настаняване от семеен тип без увреждания /3-12 г./- Смолян – 1 хигиенист. 

 Център за настаняване от семеен тип без увреждания /13-18 г./- Смолян – 1 хигиенист. 

 КСУДМПЛУ „Звънче“-Смолян – 1 хигиенист, 1 санитар, 1 портиер. 

 Център за обществена подкрепа-Смолян - 1 хигиенист, 1 портиер. 

 Център за работа с деца на улицата-с. Широка лъка - 1 хигиенист. 

 

Прием на документи за следните позиции: 

„ХИГИЕНИСТ“ и „САНИТАР“ 

Санитарите и хигиенистите ще осигуряват непрекъснат цикъл от допълнителни мерки по 

дезинфекция в помещенията на социалните услуги, с цел предпазване на персонала и 

потребителите на услугите, които са сред рисковите групи от заразяване и усложнения от COVID-

19. Осигуряват грижа и за потребителите. 

Място на работа – в социалните институции или в услуги в общността. 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Образование – основно, средно. 

Трудов стаж – минимум 1 година. 

Други – опит в работата с възрастни хора и лица с увреждания.  

Специфични изисквания – умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; работа в 

екип; да знае начините и да може да почиства и дезинфикцира всички видове помещения и повърхности;  

да познава видовете, свойствата и начина на употреба на препаратите за почистване и дезинфекция и 

целесъобразно да си служи с тях; да не е алергичен към химическите препарати за почистване и към прах.  

Вид на договора – трудов, за определен срок /12 месеца/, съгласно условията на проекта- 

Необходими документи: 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/; 

- Декларация за съгласие във връзка с обработване на личните данни информирано съгласие 

/по образец/ 

- Автобиография. 

- Копие от диплома за завършено образование. 

- Документ за самоличност /за справка/; 
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„ПОРТИЕР“ 

 

Извършва контрол на човекопотока в съответната институция или социална услуга. Следи за 

спазване на дистанция и дезинфекция на посетителите и потребителите на социалните услуги; за 

пропускателния режим на влизащите и напускащите сградата лица. В процеса на работа 

взаимодейства със служителите в социалните услуги. Осигурява сигурността на работещите и 

потребителите на социалните услуги. 

Място на работа – в социалните институции или в услуги в общността. 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Образование – основно, средно. 

Трудов стаж – минимум 1 година. 

Други – опит в работата с възрастни хора и лица с увреждания.  

Специфични изисквания – умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; работа в 

екип; отговорен, способен за бърза и адекватна реакция  

Вид на договора – трудов, за определен срок /12 месеца/, съгласно условията на проекта- 

Необходими документи: 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/; 

- Декларация за съгласие във връзка с обработване на личните данни информирано съгласие 

/по образец/ 

- Автобиография. 

- Копие от диплома за завършено образование. 

- Документ за самоличност /за справка/; 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:  

от 01.06. 2021 г.  до 11.06. 2021 г.  включително в Център за информация и услуги за граждани на 

Община Смолян, гише 1 - до 17.00 ч. 

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на 

Община Смолян  www.smolyan.bg  и от офиса на проекта – Общинска администрация, ет. 2, стая 

225. 

Телефони за информация 0301 676 52; мобилен 0879 903 611 
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