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Проект BG05M9OP001-6.002-0194 „Патронажна грижа +  в община Тервел”, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз.” 

 

 

Проект „Патронажна грижа + в Община Тервел“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0194-C01 

 

ОБЯВА 
 

Община Тервел обявява, че разполага с 6 бр. свободни работни места за позицията 

„Дезинфектатор“ , код по НКПД 53291003 по Компонент № 2 на проекта „ПРЕВЕНЦИЯ НА 

COVID-19 В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ“ .  

 Месторабота: 

– Дом за стари хора в с.Полк.Савово, общ.Тервел – 5 бр.; 

- Общинска администрация Тервел – 1 бр. на непълен работен ден - 4 часа. 

 Основни задължения: 

А). За дезинфектатор в Дом за стари хора в с.Полк.Савово: 

- Почистване и дезинфекциране на кухненска посуда в Дом за стари хора в 

с.Полк.Савово (ДСХ); 

- Почистване и дезинфекциране на вещи, ползвани от домуващите в ДСХ; 

- Дезинфекциране на помещения, ползвани от домуващите в ДСХ; 

- Дезинфекциране на общите помещения в ДСХ; 

- Дезинфекциране на транспортни средства, ползвани от персонала и домуващите в 

ДСХ; 

- Дезинфекциране на откритите пространства, ползвани от домуващите в двора на 

ДСХ; 

- Дезинфекциране на база за трудотерапия в ДСХ. 

Б).За дезинфектатор в Общинска администрация Тервел: 

- почистване и дезинфекциране на помещенията, ползвани за предоставяне на услугата 

„Асистентска подкрепа“ в Община Тервел; 

- дезинфекциране на обзавеждане и оборудване, ползвани за предоставяне на услугата 

„Асистентска подкрепа в Община Тервел. 

Вид на трудовото правоотношение: срочен трудов договор за срок от 12 месеца, със срок 

на изпитване от три месеца, уговорен в полза на работодателя; 

Заплащане: Минимална работна заплата . 

Изискване за заемане на длъжността: 

- Работодателят  не поставя изискване за придобита степен на образование; 

- Лицата, които ще заемат работните места не следва да са осъждани за престъпления 

от общ характер ; 

- За лицата, които ще заемат длъжността, не следва да има медицински 

контраиндикации (алергии към дезинфектанти и др.) 

Работодателят ще подбере за заемане на позициите лица, регистрирани като безработни в 

Дирекция „Бюро по труда“ гр.Тервел. 
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