
 

 

                                                                        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 

Община Смолян обявява прием на документи за позицията „Работник, изпълняващ доставки 

по домовете“ 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“.  

Услугата ще се предоставя до 17.07.2022 година.  

 

За изпълнението на Програмата ще се наеме 1 човек, който ще извършва следните 

дейности: 

 

1. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

договора),  

 

2. Заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по договора);  

 

3. Заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на 

потребителите или с други средства, различни от тези по договора); 

Място на работа:  Община Смолян, Звено за патронажна грижа. 

                                          ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА  

Образование: Средно образование;  

Трудов стаж:  няма изисквания 

Други : Работата по социални проектисвързани с грижата за възрастни хора и хора с 

увреждания с европейско или национално финансиране, е предимство  

Специфични изисквания:   * да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица 

с увреждания и възрастни хора по предоставяне на социални услуги;   

* отговорност, коректност и добро отношение към потребителите на социалната услуга; 

* умение за работа в екип; 

* към момента на кандидатстването да не работят по други сходни програми и проекти с 

европейско и национално финансиране. 

Наличието на собствен транспорт и шофьорска книжка е предимство. 

Вид договор: Трудов договор /за определен срок/ 

Работно време: според броя на обслужваните потребители на пълен или непълен работен ден. 

 

Образците за кандидатстване може да се получат в стая 341, ет. 3 в сградата на общинска 

администрация – Смолян или от сайта на Община Смолян  www.smolyan.bg. 

Документи ще се приемат до 11.10.2021 г. включително. 

Телефони за информация 0301 676 52; мобилен 0879 903 611. 

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

