
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ 

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.040 

Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник” 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  

2014 -2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

ОБЯВЛЕНИЕ 
Настоящата обява за провеждане на подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги е във връзка с реализирането на Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник" по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 "Намаляване бедността и насърчаване на 

социалното включване" по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, важи единственно и само за този 

проект. 

 

 

ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЯВЯВА 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  

ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0080 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЕРНИК" 

 

Поради наличие на незаети работни позиции по Проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник“, Процедурата за подбор на 

персонал се подновява с Решение на Комисия за подбор на персонал по проекта. 

 

І. РАБОТНИ ПОЗИЦИИ 

 

По трудово правоотношение по реда на разпоредбите на Кодекса на труда. 

1. Екип на специализиран персонал за предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги: 

- Медицински специалист – 2 позиции на пълен трудов договор; 

- Социален работник – 2 позиции на непълен трудов договор; 

- Рехабилитатор – 1 позиция на трудов договор; 

- Санитар/домашен помощник – 5 позиции на трудов договор. 

 

ІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 

 

Минималните изисквания за заемане на длъжностите и отговорности по позиции 

за кандидатите са, както следва: 

 

 Медицински специалист – 5 позиции, от които 2 позиции на пълен трудов 

договор и 3 позиции на непълен трудов договор. 

Минимална степен на образование – медицинско, степен Бакалавър. Доказан 

професионален опит. Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, 

комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира работата си. 

 

 Социален работник – 2 позиции на непълен трудов договор. 

Минимална степен на образование – висше, степен Бакалавър в сферата на социалните 

дейности. Доказан професионален опит. Поведенчески характеристики – отговорност, 

организираност, комуникативност, работа в екип, лоялност, способност да планира 

работата си. 
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 Рехабилитатор/кинезрапевт – 1 позиция на непълен трудов договор. 

Минимална степен на образование – висше Бакалавър, специалност 

рехабилитатор/кинезитерапевт. Предимство е доказан професионален опит. 

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност, способност да планира работата си. 

 

 Санитар/домашен помощник – 5 позиции на пълен трудов договор.  

Минимална степен на образование – без ограничения. Умения за работа в екип. 

Поведенчески характеристики – отговорност, организираност, комуникативност, работа 

в екип, лоялност, способност да планира работата си. 

 

Трудовите договори ще бъдат сключвани в съответствие с националното 

законодателство при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда и изискванията на 

ОПРЧР 2014-2020 за срок от 12 месеца, считан датата на стартиране на дейностите по 

предоставяне на услугите до приключването на проекта. 

Възнаграждението по трудов договор ще се осигурява, съгласно изискванията на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за Проект 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник" и при 

спазване на разпоредбите на националното законодателство. 

При заявено желание за пълен работен ден от страна на кандидатите за работните 

позиции, посочени като позиции на непълен трудов договор, същото ще бъде взето 

взето под внимание от Комисията, извършваща подбора на персонал по проекта. 

 

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ 

 

1. Необходими документи: 

1. Заявление за кандидатстване /Образец № 1Т/. 

2. CV – европейски формат /Образец № 2/. 

3. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 

квалификации /за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/. 

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

(трудова книжка, служебна книжка, договор и др.). 

5. Свидетелство за управление на МПС /за длъжност шофьор/. 

6. Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец–/Образец № 3/; 

7. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за 

умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото 

да заема длъжността, за която кандидатства по образец – /Образец № 4/. 

2. Срок на подаване на документи: до 17 ч. на 04.12.2020 г. 

3. Подаване на документи 

Заявленията на кандидатите за работните позиции се подават от 8.00 до 17.00 часа 

в отдел „Информационно и административно обслужване”-  Община Перник, с адрес: 

пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А . 

Подадените заявления на кандидатите се входират в Деловодството и се вписват в 

Регистър на заявленията по Проект BG05M9OP001-2.040-0080 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник". 

Поради обявената епидемична обстановка, документите могат да се изпращат и на 

e-mail: t.vangelova@pernik.bg 

mailto:t.vangelova@pernik.bg
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Кандидати, подали документи след изтичане на срока, посочен в обявлението 

няма да бъдат допуснати до участие. 

Когато след изтичане на срока за подаване на документи не е постъпило нито 

едно заявление, срока на процедурата за подбор се удължава или прекратява. При 

необходимост, при незаети работни позиции по проекта, процедурата за подбор на 

кандидати може да бъде отваряна и подновявана. 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер 

/валидна е датата на получаване/, в определения срок по отворената процедура за 

подбор. 

 

ІV. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

 

1. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се 

разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Перник. 

2.Комисията проверява и оценява подадените кандидатури на следните етапи: 

1. І-ви етап – Въз основа на проверка по документи. 

2. ІІ-ри етап – Въз основа на провеждане на интервю/събеседване. 

До втори етап /интервю/ се допускат само кандидатите, успешно преминали етапа на 

документално съответствие, при спазване на минималните изисквания. 

 

Събеседването се провежда от комисията има за цел да се установи, в каква степен 

всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, 

необходими за изпълнението на длъжността за предоставяне на интегрирани здравно-

социални услуги по проекта. 

Протоколът с класирането на кандидатите се обявява на Информационното табло на 

Община Перник и се публикува на сайта на общината /www.pernik.bg/. 

Трудов  договор с класиран кандидат се сключва с Община Перник по проекта, 

съгласно изискванията на националното законодателство и на ОП РЧР 2014-2020. 

 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

1. Цели 

Общата цел на реализацията на проекта е подобряване на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждания и самотни възрастни 

хора над 65 г., чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на 

подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.  

 

Специфичната цел на проекта е да се изгради модел за предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни 

увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги в техните домове.  

 

Дейностите по проекта се реализират в изпълнение на заложените мерки в Плана за 

действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018 г. Посредством нея ще осигури 

надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани 

здравно-социални услуги за възрастни хора. 

 

2. Целева група 
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Целевата група по процедурата обхваща нуждаещи се възрастни хора над 65 г. с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните 

семейства. 

 

 хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.  

 хора с увреждания и техните семейства;  

 

3. Обхват на предоставите услуги по патронажна грижа 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е в домашна среда на 

потребителите. Обхватът на дейностите, които ще бъдат предоставяни в домашна среда 

от екипите по патронажна грижа включват: 

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; 

-  Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. 

За екипите по предоставяне на патронажните услуги е осигурено транспортно средство. 

Дейностите на персонала, предоставящ услугите се ръководи и координира от екип за 

управление на услугите в Център по патронажна грижа, находящ се на асдрес: гр. 

Перник, кв. "Твърди ливади" бл. 21. В Центъра по патронажна грижа са осигурени 

работни места, оборудвани с компютърна техника, където всеки специалист ще може 

да извършва своята документална дейност по отчитане на предоставяните от него 

услуги. 

 

VІ. МЯСТО И ХАРАКТЕР НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ  

ПЕРСОНАЛА 

 

1. Екип за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги 

Целта на дейността е обгрижване на потребителите в домашна среда и подобряване на 

качеството на живот на самотните възрастни хора над 65 г. и лица с увреждания в 

невъзможност от самообслужване и предотвратяване на социалното им изключване от 

обществото. Капацитетът на услугата е 260 потребители. Услугата се осъществява в 

нейната пълна съвкупност от дейности от интегрирани здравни и социални грижи по 

домовете и осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна 

среда. На всеки потребител се предоставя до 2 часа дневно патронажна грижа /здравно-

социална услуга, психологическа подкрепа и консултация/. 

 

Интегрираните здравно-социални услуги се изпълняват стриктно по приложимата 

методика/програма за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качеството на 

услугата, изготвена и предоставена от Министерство на здравеопазването и съгласно 

приети вътрешни правила за организация и дейност на Център по патронажна грижа, 

както и работни графици на наетите специалисти.  

 

Интегрираните здравно-социални услуги за потребителите включват оказване на 

съдействие и полагане на здравни грижи /измерване на кръвно налягане, кръвна захар, 

превръзки, хигиенни тоалети и др./, рехабилитация, социални контакти, развлечения и 

занимания, включване в организирани културни, спортни и други дейности.  

 

Персоналът предоставящ услугите се отчита пред екипа за управление на услугите 

/Център по патронажна грижа/ и ЕУП. Патронажната грижа включва изпълнението на 

следните дейности: посещения на специалисти от екипа в дома на потребителя с цел 
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предоставяне на интегрирани услуги до 2 часа дневно; придружаване на потребителя 

при необходимост до различни институции; индивидуални дейности - услуги в дома на 

потребителя в съответствие с индивидуалната оценката на потребностите; групови 

тематични дейности - здравни, социални, спортни, културни мероприятия.  

 

Очакваният резултат е осигурено и обезпечено предоставяне на интегрираните здравно-

социални услуги по патронажната грижа. 

Продължителност на дейността: 12 месеца от стартиране на услугите, считано от 

13.05.2020 г. 

 

 

Приложения: 

1. Заявление за кандидатстване /Образец № 1Т/. 

2. CV – европейски формат /Образец № 2/. 

3. Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец /Образец № 3/; 

4. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за 

умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото 

да заема длъжността, за която кандидатства по образец – /Образец № 4/. 

 

 
Контакти на Екипа за управление на проекта: Община Перник ет. 5 
Технически сътрудник – Десислава Стойова, тел. 0888 47 00 23  

Координатор - Милка Николова – тел.: 0888 898 975 

Ръководител – д-р Татяна Вангелова – тел.: 0885 362 757 

 

 

 

/п./ 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 
 

 

Съгласувал: 

Д-р Татяна Вангелова 
Ръководител Проект 

 

Координирал: 
Милка Николова  

Координатор на проекта 

 
Изготвил:  

Десислава Стойова 

техн. сътрудник на проекта 


