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ОБЯВА 

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 предоставяне на мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в домашна среда  

Прием на документи за следната позиция: 

КООРДИНАТОР/ДИСПЕЧЕР 

 

Основни задължения:  

1. Изготвяне на ежемесечни графици за работа на медицинските специалисти; 

изготвяне/актуализиране на планове за грижи; поддържане, систематизиране и актуализиране 

документацията на домашните помощници и графиците им за работа, предоставящи патронажни 

грижи и на потребителите на услугите; актуализиране на информацията за потребителите; изготвяне 

на обобщени форми за предоставяне на услугите; изготвяне на форми за явяване на работа и други, 

възложени от екипа за управление на проекта;  

2. Получаване на заявки за доставка на храни, продукти, лекарства от първа необходимост и 

извършване на административни услуги със средства на потребителите. 

3. Координиране на дейностите с екипа на проекта. 

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

Смолян, Проект „Патронажна грижа + в 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, отговорност. 

Вид договор: Трудов договор, 8 ч. работен ден - за определен срок, съгласно условията на проекта. 

Работно време: пълно работно време 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

- Заявление за заемане на длъжността /по образец/ 

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

- Документ за самоличност /за справка/ 

- Автобиография – европейски формат 

- Копие от документи за придобита образователна степен 

- Други документи /по преценка на кандидата/ 
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ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ:  

 

от 25.05. 2022 г.  до 03.06.2022 г.  включително, в Център за информация и услуги за 

граждани на Община Смолян, гише 1 - до 17.00 ч. 

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за 

провеждане на интервю. 

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

на Община Смолян  www.smolyan.bg  и може да ги получите от офиса на проекта – Общинска 

администрация, ет. 3, стая 341 и на гишето в Центъра за информация и услуги на гражданите. 

Телефони за информация 0301 676 53; мобилен 0879 903 611 

 


