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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

 
      От 08 юни до 15 юни 2020г. Община Тервел във връзка с изпълнение на дейност “Подбор и 

наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса” 

по Проект „Патронажна  грижа  за  възрастни  хора  и  лица  с  увреждания  в  община  Тервел“, 

процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с  увреждания – 

Компонент 3”  на  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси“  2014-2020г.  

обявява  процедура за подбор на доставчици на социални услуги в звеното за 

патронажна грижа. 

 

Процедурата обхваща набиране на заявления от кандидати за две длъжности - „Диспечер”  и  

„Разносвач”, провеждане на подбор между подалите заявления кандидати и наемане на 11лица. 

 

1. Длъжност ”Диспечер” 
 

Описание:   
 

   За изпълнението на проектните дейности ще бъде назначен един диспечер на срочен трудов 

договор до 31.12.2020г. при 8-часов работен ден. Заемащият длъжността ще извършва 

логистични дейности в новосформираното звено за патронажна грижа; ще създава, съхранява 

база–данни за представителите на целевите групи; ще попълва формуляри; ще приема заявки от 

потребители /основно по телефон/, като координира изпълнението им; ще следи за 

удоволетвореността на потребителите и др. Работното място ще бъде обособено в сградата на 

общинска администрация Тервел. 

 

Изисквания за длъжността „Диспечер”: 
    

  Кандидатите  е необходимо да: 

 притежават диплом за завършено средно образование. 

 са безработни лица, регистрирани в дирекция”Бюро по труда” гр.Тервел. 

 имат компютърни компетенции – свободно да работят с WINDOWS, WORD, EXCEL. 

 са комуникативни, оперативни, да умеят да работят в екип. 
 имат адресна регистрация по лична карта или настоящ адрес в гр.Тервел. 

 

 

Документи за кандидатстване: 
 

1.  Заявление – образец 

2.  Автобиография – свободен текст; 

3.  Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;  

4.  Копие от диплома за завършено средно образование; 
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2. Длъжност ”Разносвач” 
 

Описание:   
 

    Заемащите длъжността ще предоставят на включените в проекта потребители следните 

социални услуги - доставка  на  храна,  хранителни  продукти  и  продукти  от  първа  

необходимост,  включително  лекарства (закупени със средства на потребителите или с други 

средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване 

на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по договора).  За функционирането на звеното ще бъдат наети със трудови 

договори седем безработни лица на пълен работен ден и три лица с договори за услуга. 

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 31.12.2020г. 

 

Изисквания за длъжността „Разносвач”: 
    

За предоставяне на гореизброените социалните услуги  могат да кандидатстват пълнолетни и 

дееспособни лица, които са: 
 

 безработни лица, регистрирани в дирекция”Бюро по труда” гр.Тервел. 

 лица в пенсионна възраст,  придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

по реда на чл.68 от КСО. 
 

  Кандидатите е необходимо да: 

 притежават диплом за завършено основно или по-високо образование. 

 са отговорни, комуникативни, оперативни, да умеят да работят в екип. 
 

Други изисквания: 
 

  Притежаването на шофьорски умения и книжка е предимство при подбора между 

кандидатите. 

   Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните 

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

   Да живеят в селищната система на община Тервел и имат адресна регистрация по лична карта 

или настоящ адрес на територията на общината. 

 

Документи за кандидатстване: 
 

1.  Заявление – образец 

2.  Автобиография; 

3.  Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда за безработните кандидати;  

4.  Копие от диплома за завършено основно или по-високо образование; 

 

   Община Тервел ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни 

средства,  необходими  за  обезпечаване  на  противоепидемичните  мерки  на  лицата,  които  

ще бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.  
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 Заявленията за кандидатстване могат да се получат в офиса на проекта на адрес: 

 

 гр.Тервел, ул.„Св.Св.Кирил и Методий“ №8, кабинет 101. Същите в електронен вариант    

могат да се открият на интернет страницата на община Тервел, в рубриката  АКТУАЛНО - 

Проект „Патронажна  грижа  за  възрастни  хора  и  лица  с  увреждания  в  община  Тервел“.  

 

   

Попълнени и окомплектовани с необходимите приложения  заявления се подават в 

сградата на общинска администрация Тервел - кабинет 101, ет.1. 

 

 

 

                                                     Лица за контакти:                                                             

                                                                                          

             Миглена Василева – директор дирекция ”ЧРСУЕ”, ет.1,  кабинет 104 

             телефон –  05751 2151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


