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О Б Я В А 
ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 

ПО ПРОЕКТ 

«ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК» 

 

В изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0131-С01 по проект „ Патронажна 

грижа + в Община Белоградчик” по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа 

+“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  

ОБЩИНА    БЕЛОГРАДЧИК 

Набира кандидати за обявените свободни места, както следва:  

 

• Специалист по Здравни грижи: Фелдшер/Медицинска сестра  - позиция на непълно 

работно време 4 /четири/ часа 

 

I. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: 

-  образование – полувисше, висше степен - бакалавър. 

-  професионално направление – „Медицинска сестра“, „Медицински фелдшер“. 

-  професионален опит – минимум 2 години. 

-  компютърна грамотност 

-  допълнителни квалификации и опит са предимство. 

  

II. Кратко описание на длъжността: 

Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите. Измерване на 

витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура). Извършва здравни услуги и 

манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за 

предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”. 

Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите. Участва в изработването 

на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им. 

Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и 

предписани манипулации. Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно 

ги информира за здравословното им състояние. Следи за стерилността на използваните 

материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите. Следи за жизнения статус 

на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние. Води 

необходимата документация и отчетност. Участва в мобилната работа на екипа. Участва в 

обсъждането и планирането на дейности на специалистите. Изготвяне на индивидуална оценка 

на потребностите на кандидат – потребителите. 

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 

от КТ и е с 3/три/ месеца изпитателен срок. Период за изпълнение на  договора – 1 година. 

 

III. Място на работа:  

Обособен офис по Патронажни грижи и домовете на потребителите  

 

• Психолог – 1 позиция на на граждански договор  - максимален брой - 20 часа месечно  

I. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността: 

• Завършено висше образование; 

• Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър"; 

• Специалност - Психология; 

• Професионален опит - минимум 1 /една/ година по специалността; 
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• поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа в 

екип, лоялност, способност да планира работата си. 

• компютърна грамотност; 

 

II. Кратко описание на длъжността: 

 

Осигуряване на психологическо консултиране и подкрепа на потребителите, както и 

осъществяване на еднодневна супервизия на персонала нает по проекта, която ще се извършва 

на всеки шест месеца, представя отчети, графици, и протоколи За извършените 

консултации.Съвместно със сътрудник, социална работа и здравния специалист изготвя 

„Индивидуална оценка на потребностите” на всеки кандидат потребител на услуги. Отговаря 

за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация на потребителя 

съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на 

човешки ресурси”. Участва в провеждането на екипните срещи по проекта. Съвместно със 

сътрудник, социална работа отговаря за всички жалби и сигнали от страна на потребителите. 

Ежемесечно в срок до 2-ро число на всеки месец предава писмен доклад за извършената 

работа и отработените часове през предходния месец на Ръководителя на проекта;  

 

III. Място на работа:  

Обособен офис по Патронажни грижи и домовете на потребителите  

 

         ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:  

1. Подбор по подадените документи 

Кандидатите подават комплект документи в рамките на обявения прием. След разглеждане от 

Комисия определена със Заповед на Кмета на общината, обявява одобрените кандидати, както 

и лицата които ще бъдат определени за резерви по проекта, които при нужда ще бъдат покани 

за заемане на освободена длъжност.  

           Необходими документи за участие в процедурата по подбор: 

    - Заявление - по образец 

    - Автобиография - по образец 

    - Документ за завършено образование – копие 

    - Декларации (по образец) 

           Документите за кандидатстване се получават на адрес: гр. Белоградчик, ул. „Княз 

Борис I“ № 6 (Общинска администрация) или могат да бъдат изтеглени от интернет 

страницата на Община Белоградчик. 

           Място и срок за подаване на документите: 

           Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от 

всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация от 09.06.2021 г. до 

16.06.2021г. включително, от 09.00ч. до 16,00часа.!!!  

           Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като 

следва да постъпят в деловодството на общината, не по-късно от обявения срок. Всички 

съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска 

администрация и на сайта на Община Белоградчик.  

           

  Телефон за информация:  

0877871296 – Елена Александрова; 

0877871640 - Цветомира Цолова. 

 


