
 

 

                                                                        Община Смолян 

Проект „Патронажна грижа + в Община Смолян“, Договор BG05M9OP001-6.002-0121-C01 

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------- 

Проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, Оперативна програма 

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

 

 

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.  

Прием на документи за следните позиции: 

 

СПЕЦИАЛИСТ „Здравни грижи“ 

Предоставя здравни грижи в дома на потребителя, съгласно оценката на потребностите и 

предписаните от лекар процедури. Предоставя услугите съгласно Методиката за предоставяне на 

патронажната грижа по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на Министерството на 

здравеопазването. При необходимост измерва артериалното налягане, прави превръзки, измерва 

нивото на кръвна захар, информира потребителя при извършване на изследванията и 

манипулациите, провежда профилактика в областта на хигиената и индивидуалното здраве и др. 

Разработва индивидуален план за здравни грижи на всеки потребител. Извършва дейността 

съгласно потребностите и плана за предоставяне на здравни грижи на потребителя. Спазва 

правилата за взаимодействие и координация с екипа на проекта. Поддържа необходимата 

документация и отчетност при изпълнение на плана за здравни грижи на потребителя. 

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

Смолян; предоставя здравно-социалната услуга в домашна среда. 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Образование – средно-специално; висше /бакалавър, магистър/ 

Специалности и квалификации – лица с придобита квалификация „Медицинска сестра” или 

„Медицински фелдшер” 

Трудов стаж – минимум 1 година в предоставянето на здравни услуги. 

Други – опит в проекти и дейности със сходен характер е предимство /удостоверява се с приложен 

документ/. 

Специфични изисквания – умения за прилагане на знанията и уменията в домашна среда; 

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

Вид на договора – граждански, за определен срок, съгласно условията на проекта- 

Необходими документи: 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/; 

- Декларация за информирано съгласие /по образец/ 

- Автобиография; 

- Документ за самоличност /за справка/; 

- Копие от документ за придобита специалност/квалификации; 

- Копие от документ, доказващ професионален медицински опит /служебна бележка от 

работодател/трудова книжка/; 

- Служебна бележка от работодател /ако кандидатстващия е трудово ангажиран/; 

- Други документи – по преценка на кандидата. 
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РЕХАБИЛИТАТОР 

Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията 

чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна 

нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация включва дейности по кинезитерапия и 

физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. 

Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на 

здравеопазването. Спазва процедурите, политиките и правилата на Звеното за предоставяне на 

услуга. Разработва индивидуален план за всеки потребител за предоставяне на услугата. Попълват 

се ежемесечно отчетни документи. Поддържа необходимата документация и отчетност при 

изпълнение на плана за здравни грижи на потребителя. 

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

Община Смолян. в дома на потребителя 

 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Образование - висше /специалист, бакалавър, магистър/; 

Професионално направление - "Кинезитерапия","Рехабилитация", "Ерготерапия"; 

Професионален опит – минимум 1 година. 

Трудов стаж – минимум 1 година. 

Други – опит в проекти и дейности със сходен характер е предимство /удостоверява се с приложен 

документ/. 

Специфични изисквания – Да притежава отговорност, комуникативност и организираност; 

мотивация за работа с възрастни хора и хора с увреждания, способност за планиране и организиране 

на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за 

адекватно и бързо решаване на проблеми; коректно водене на документация;  

Вид на договора – граждански, за определен срок, съгласно условията на проекта- 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/; 

- Декларация за информирано съгласие /по образец/ 

- Автобиография; 

- Документ за самоличност /за справка/; 

- Копие от документ за придобита специалност/квалификации; 

- Копие от документ, доказващ професионален медицински опит /трудова книжка/; 

- Служебна бележка от работодател /ако кандидатстващия е трудово ангажиран/; 

- Други документи – по преценка на кандидата. 

 

ПСИХОЛОГ 

Да притежава опит в психологическата диагностика и директна работа с възрастни хора и хора с 

увреждания; да познава задълбочено услугите за психологическа подкрепа на възрастни хора и лица 

с увреждания.  

http://www.eufunds.bg/
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Психологът предоставя услугите на потребителите, за които е определен, като спазва процедурите 

и поддържа необходимата документация. Уважава поверителността на ползвателите на услуги и 

спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна информация. Спазва 

процедурите, политиките и правилата на Звеното за предоставяне на патронажни грижи по проекта. 

Разработва индивидуален план за всеки потребител за предоставяне на услугата. Попълват се 

ежемесечно отчетни документи. Поддържа необходимата документация и отчетност при 

изпълнение на плана за здравни грижи на потребителя. 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Образование -  Висше /Бакалавър /Магистър по специалност психология. 

Професионален опит – минимум 1 година. 

Трудов стаж – минимум 1 година. 

Други – опит в проекти и дейности със сходен характер е предимство /удостоверява се с приложен 

документ/. 

Специфични изисквания – Да притежава отговорност, комуникативност и организираност; 

мотивация за работа с възрастни хора и хора с увреждания, способност за планиране и организиране 

на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за 

адекватно и бързо решаване на проблеми; коректно водене на документация; да изгражда 

доверителни отношения с потребителите и техните семейства; умения за подкрепа и овластяване на 

потребителите. Да притежава компютърна грамотност. 

Вид на договора – граждански, за определен срок, съгласно условията на проекта 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/ 

- Декларация за информирано съгласие /по образец/ 

- Автобиография; 

- Копие от документ за самоличност; 

- Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация; 

- Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността; 

- Служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово 

ангажиран); 

- Други документи /по преценка на кандидата/. 

 

ШОФЬОР 

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

Смолян. 

Трудов стаж – опит над 1 год. за длъжността „Шофьор”. 

Образование – средно, средно-специално 

Други изисквания – Да познава устройството и принципите на действие и техническите изисквания за 

правилната експлоатация на поверения му автомобил. Поддържа необходимата документация и 

отчетност при изпълнение на възложените му задачи. 

Специфични изисквания – способност за самостоятелна работа и работа в екип. 

Вид на договора – Трудов за определено време, /12 м. съгласно условията на проекта/. 

http://www.eufunds.bg/
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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/;  

- Декларация за информирано съгласие /по образец/ 

- Автобиография; 

- Копие от документ за придобита специалност/квалификации; 

- Копие от документ, доказващ професионален опит /трудова книжка/; 

- Копие на свидетелство за правоуправление на МПС категория „В” 

- Други документи – по преценка на кандидата. 

- 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 
 

http://www.eufunds.bg/
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