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О Б Я В А 

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Смолян“ по Договор № 

BG05M9OP001-6.002-0121-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, за превенция на разпространението на COVID-19 в 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности.  

се обявява прием на документи за следната позиция: 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 

Основни задължения:  

Осигуряване на добра организация на персонала в отделните социални услуги на територията на 

община Смолян; попълване на месечни отчетни форми; списъци на потребителите и наетите лица; 

изготвяне на списъци и графици за предоставяне на  лични предпазни средства, консумативи и други 

материали; изготвяне на месечни форми за явяване на работа; попълване на таблици с микроданни; 

поддържане на регистри за потребители на услугите; контрол за правилното прилагане на мерките 

и разходване на материалите и други задачи възложени от екипа за управление на проекта. 

Място на работа:  „Звено за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ към Община 

Смолян. 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Образование: минимални изисквания – средно образование. 

Трудов стаж:  минимум 1 година.  

Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство /удостоверява се с 

приложен документ/. 

Специфични изисквания: компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 

гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; работа в екип. 

Вид договор: Трудов - за определен срок, съгласно условията на проекта /12 месеца/ 

Работно време: пълно работно време 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/. 

- Декларация за съгласия във връзка с обработване на лични данни за /по образец/. 

- Автобиография. 

- Документ за самоличност /за справка/. 

- Копие от документи за придобита образователна степен. 

- Други документи /по преценка на кандидата/. 

 

ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:  

от 01.06. 2021 г.  до 21.06. 2021 г.  включително в Център за информация и услуги за граждани на 

Община Смолян, гише 1 - до 17.00 ч. 

http://www.eufunds.bg/
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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 
 

http://www.eufunds.bg/
http://www.smolyan.bg/

