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О Б Я В А 

 

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 

„Патронажна грижа за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот”   

              

 Община Хисаря, бенифициент по  проект №BG05М9ОР001-2.040-0128-C01 „Патронажна грижа 

за  възрастни хора и лица с увреждания в община Хисаря и община Сопот”  по процедура 

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на 

ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Хисаря в партньорство с Община Сопот, обявява прием на 

заявления : 

 

 За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги -Патронажна грижа на 

потребители от община Хисаря за - координатор, медицински специалист (мед. сестра, фелшер или 

др.), шофьор, социален работник и психолог. 
 Специалистите ще бъдат назначени да извършват дейностите по 8(осем) часа дневно с цел 

активното им участие в предоставяне на почасовите мобилни интегрирани здравно-социално услуги – 

организирането на дейностите по прием на документи от кандидат- потребители на услугата; 

извършване на индивидуалните оценки на потребностите на потребителите; различни 

организационни дейности свързани с предоставянето на услугите; други.  Характерът на работата е 

определен с длъжностна характеристика. Екземпляр може да бъде получен при подаване на 

документите.  
 

 

 

Длъжност Минимални изисквания 

Координатор за община 

Хисаря -1 

образование – Средно образование; работата като 

социален работник е предимство; стаж в сферата на 

социалните услуги; гъвкавост и умения за работа с 

възрастни хора и лица с увреждания;  Специфични 

изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Internet.; работа в екип 

Социален работник -1 образование – основно/средно образование; работата 

като социален работник е предимство; стаж в сферата 

на социалните услуги.; Специфични изисквания: 

Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Internet.; работа в екип 

Психолог –1 образование- бакалавър – психология; Специфични 

изисквания: Компютърна грамотност Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Internet.; работа в екип 

Медицински специалист (мед. 

сестра, фелшер или др.) -1 
образование – средно специално/ специалист/ 

бакалавър; професионален опит – минимум 1 година 
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Шофьор -1 образование – Средно, средно-специално образование; 

шофьорска правоспособност; професионален опит – 

минимум 1 година 

 

Кандидатите подават следните документи: 

  Заявление за кандидатстване Пр.№1 

 Декларация Пр.№2 

 Документ за самоличност(копие) 

 Автобиография 

 Документ образование(копие); 

 документ, доказващ професионален опит минимум 1 година  

 

Начин на провеждане на подбора: 

1.  Подбор по документи; 

2. Интервю. 

Документите се подават в сградата на Община Хисаря намираща се в гр.Хисаря, бул. „ген. Гурко” № 

14, Информационен център, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода от 

12.11.2019 г. до 05.12.2019 г. 

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 

06.12.2019 г. на информационното табло в Общинска Администрация Хисаря. Интервюто ще се проведе 

на 09.12.2019г. от 9,00ч. в Залата на община Хисаря. 

  

 


