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О Б Я В А 
 

за набиране на персонал за дейностите: 

 

„Предоставяне на патронажна грижи в 

община Калояново” и 

„Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от 

държавата дейности“ 

 

Община Калояново в качеството й на бенефициент по проект „Патронажна 

грижа + в община Калояново”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002-0205-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ 

ДЛЪЖНОСТИ: 

 

I. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” 

 
1. Домашен помощник – 4 щата на пълен работен ден в зависимост от броя на 

подпомаганите лица, по трудов договор за срок от 12 месеца 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Образование - минимум начално завършено образование; 

Други изисквания - да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни и 

възрастни  самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. 

професионален опит ще се счита за предимство 

 

Необходими документи: 

заявление за кандидатстване; 

копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

копие от диплома за завършено образование; 

 

Описание на длъжността: 

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

заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и 

битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция) 

 

Социално – битови дейности, включващи 

 закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост закупени със 

средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата 

операция 

 съдействие за закупуване на лекарства закупени със средства на потребителите или 

с други средства, различни от тези по настоящата операция 

 заплащане на битови сметки ( със средства на потребителя) 

 съдействие за осъществяване на дребни битови услуги  

 административна помощ – съдействие при необходимост от заявяване и получаване 

на неотложни административни услуги  като попълване и подаване на 

необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на 

заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „ 

Социално подпомагане“ или до други институции: съдействие за получаване на 
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помощни средства по ЗХУ и др.  

  

2. Шофьор на превозно средство – 1 лице на 4 часов работен ден, по трудов   договор 

за срок от 12 месеца 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Степен на завършено образование – основно 

Свидетелство за управление на моторно превозно средство категория В 

Професионален опит е с предимство 

 

Необходими документи: 

заявление за кандидатстване; 

копие на трудова книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит 

копие от свидетелство за управление на МПС; 

копие от диплома за завършено образование; 

 

Описание на длъжността: 

За длъжността шофьор – Осигуряване на транспорт на хората от екипа  до потребителите 

с цел предоставяне на равни възможности за всички потребители от всички населени места 

с различна отдалеченост от общинския център. 

 

 

3.Медицинска сестра – 2 лица на 4 часов работен ден, по трудов  договор за срок от 12 

месеца    

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Образователна – квалификационна степен „ бакалавър“ 

Област на висше образование - Здравеопазване 

професионален опит е с предимство 

 

Необходими документи: 

заявление за кандидатстване; 

копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

копие от диплома за завършено образование; 

 

Описание на длъжността 

Образование: Средно-специално или висше бакалавър/магистър 

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

„Медицински фелдшер”, „Акушер  

Трудов стаж: Няма изисквания.; 

Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в 

областта на предоставянето на социални услуги 

Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в 

областта на предоставянето на социални услуги; 

Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат 

определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от 

домашното насилие; 

Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от 

самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина 

във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19; 

Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип. 
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Прилагане на знанията и уменията в домашна среда 

 

4. Социален работник – 1 лице на 4 часов работен ден, по трудов договор за срок от 12 

месеца 

Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

Образование - минимум Бакалавър завършено образование; 

Професионален опит – по специалността задължителен. Опит в сферата на хуманитарните 

дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с 

възрастни и хора с увреждания са предимство. 

Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат 

определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита 

от домашното насилие 

Познаване на вътрешните разпоредби на работодателя за реда и условията за предоставяне 

на социални услуги и по-специално услугата „Патронажна грижа“; 

 

Необходими документи: 

заявление за кандидатстване; 

копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

копие от диплома за завършено образование; 

 

Описание на длъжността 

Основни дейности: 

Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги за възрастни и 

хора с увреждания и в т.ч. услугата “Патронажна грижа”. 

Идентифициране на нужди на кандидат-потребителя. 

Препоръчване на услуги и тяхното времетраене за удовлетворяване на нуждите на 

кандидат- потребителя. 

Препоръки за индивидуална социална рабата и/или психологическа подкрепа на 

кандидат- потребителя. 

Информиране на одобрените кандидати за вида на подкрепата. 

Периодична преценка за необходимостта от промяна на предоставяните услуги, при 

необходимост чрез попълване на нова социална анкета. 

Водене на лист на чакащите , ако е приложимо и информирането им за включването им 

в услугата при възможност. 

 

5.  Координатор – 1 лице на 8 часов работен ден, по трудов договор за срок от 12 месеца 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:  

Образование – минимум средно завършено образование 

Професионален опит- не е необходим. 

Допълнителни умения: 

Умения за работа с делова кореспонденция и документооборот; 

Допълнителни квалификации и опит са предимство; 

Умения за работа с компютър и офис техника. 

Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ 

характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат 

определена позиция и да не са им налагани мерки, като извършители по Закона за защита 

от домашното насилие 

Познаване на вътрешните разпоредби на работодателя за реда и условията за предоставяне 

на социални услуги и по-специално услугата „патронажна грижа“; 
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Други изисквания - да притежава психическа нагласа и желание за работа с болни и 

възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си, възрастни със 

затруднения или с физически/сетивни увреждания, с установена степен на намалена 

работоспособност 50% и над 50% 

 

Необходими документи: 

- заявление за кандидатстване; 

- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

- копие от диплома за завършено образование; 

-  

Описание на длъжността:  

Основни дейности: 

Координира общите действия за постигането на целите на проекта. Установяване на връзки 

и поддържане на контакти с потребителите. Координаторът ще насочва потребителите към 

конкретния професионалист – домашен помощник, медицинска сестра, психолог, социален 

работник, в екипа за изпълнение на проекта. Участва в изготвянето на индивидуален план 

за всеки потребител. Изготвя дневния и седмичния график на шофьорите и другите 

специалисти в зависимост от нуждите на потребителите. Оказва съдействие за надлежното 

изготвяне и  водене на документацията по проекта. Оказва съдействие при разпределянето 

на задачите между персонала по график. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, 

свързани с длъжността. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административен договор Договор № BG05M9OP001-6.002-0205-C01  

„Патронажна грижа + в община Калояново” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 

Процедура BG05M9OP001-6.002 

 

 

 

 

 

II. ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-

19 В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА 

ДЕЙНОСТИ” 

 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, В КОИТО ЩЕ БЪДАТ 

НАЗНАЧЕНИ ЛИЦАТА НА ДЛЪЖНОСТ ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ И ПАЗАЧ-

ПОРТИЕР: 

 

Дом за пълнолетни лица с деменция Горна махала св. Св. Дамиан и Кузма 

Дневен център за възрастни в с. Долна махала, община Калояново 

 

1. Хигиенист/ Чистач- – 5 лица на 8 часов работен ден, по трудов договор за срок 

от 12 месеца 

Минимални изисквания за заемане на длъжността 

- Образование - минимум начално завършено образование; 

- Други изисквания - да притежава психическа нагласа и желание за работа с 

деца/лица в неравностойно положение, болни и възрастни самотни хора, които не могат 

да се грижат сами за себе си. 

- професионален опит ще се счита за предимство 

 

Необходими документи: 

- заявление за кандидатстване; 

- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

- копие от диплома за завършено образование; 

 

 

Описание на длъжността: 

1. Поддържане на хигиената на помещенията и дворното пространство на 

услугата, към която е назначен; 

2. Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това 

незабавно на ръководителя на услугата, към която е назначен; 

3. Периодично зарежда с необходимите санитарно – хигиенни материали 

сервизните помещения; 

4. Изнася събраните отпадъци по определените за събиране на сметта места, като 

съблюдава те да не бъдат разпилявани; 

5. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа за 

забравени включени електроуреди или кранове на вода, които са в състояние да 

причинят пожари и наводнения; 

6. Подпомага персонала на услугата, към която е назначен; 

7. Изпълнява и други текущи задачи, възложени от работодателя. 

 

2. Координатор -човекопоток – 1 лице на 4 часов работен ден, по трудов договор 

за срок от 12 месеца 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността 

- Образование - минимум средно завършено образование; 

- Други изисквания - да притежава психическа нагласа и желание за работа с лица 
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в неравностойно положение, болни и възрастни самотни хора, които не могат да 

се грижат сами за себе си. 

- професионален опит ще се счита за предимство 

 

Необходими документи: 

- заявление за кандидатстване; 

- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит; 

- копие от диплома за завършено образование; 

 

 

Описание на длъжността: 

 Координиране на човекопотока на потребителите в социалните услуги ДДД на 

територията на общ. Калояново с цел превенция на COVID-19 ,спомагателни функции 

при провеждане на необходимите мерки по дезинфекция и превенция 

разпространението на COVID -19 в соц. услуги съгласно указанията на Агенцията за 

соц. подпомагане. 
 

III. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 
 

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по 

документи и интервю. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. 

до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация с. Калояново, пл. 

„Възраждане” 6 в срок до 17.00 ч. на  24. 11. 2021 г. 

Комплект с документи за кандидатстване могат да се получават в деловодството на 

Общинска администрация Калояново. Обявата, образците на документи и длъжностни 

характеристики са публикувани и на интернет страницата на Община Калояново 

www.kaloyanovo.org  . 

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса 

кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат 

обявени на информационното табло на oбщинска администрация и на електронната 

страница на община Калояново. 

http://www.kaloyanovo.org/

