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Община Mинерални бани търси да назначи хора за работа по проект 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални 
бани“ 

 
Във връзка с изпълнението на проект по Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година 
Община Минерални бани обявява прием на документи за подбор на персонал 
за справяне с последиците от коронавируса. 
 
 
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР ЗА 
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ: 
 
1. Работодател: кметът на община Минерални бани 
2. Място на работа: село Минерални бани и всички населени места на територията на 
общината, до домовете на потребителите на услугите 
3. Потребители на услугата:  

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 
самообслужване, живущи на територията на община Минерални бани;  

- Хора с увреждания и техните семейства, живущи на територията на община 
Минерални бани;  

- Възрастни лица в риск, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, 
неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  

- Възрастни лица или член/ове на техните семейства, които са поставени под 
карантина във връзка с COVID-19;  

- Самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят 
децата си сами. 
4. Срок за предоставяне на услугите: 31.12.2020 г. 
 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 
1. Изисквания за заемане на длъжност Куриер (код по НКПД 2011: 9621 0001):  

– Oбразование – не се изисква; 
– Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или 

здравна сфера е предимство; 
– Трудов стаж - не се изисква; 
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– Нагласа за работа в екип; 
– Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с 

увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
лица под карантина. 
2. Допълнителни изисквания:  
- Притежаване на свидетелство за управление на МПС, валидно за категория В (ще се 
счита за предимство); 
3. Характер на работата: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от 
първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), 
заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни 
услуги (със средства на потребителите).  На лицата, които са ангажирани с посещения 
до домовете на потребителите ще бъдат осигурени лични предпазни средства, 
дезинфекциращи препарати, както и служебни карти за извършване на дейността.  
 
* Ще бъдат наети 10 лица на 5-часов работен ден за минимум 6 месеца, но не по-
късно от 31.12.2020 г.  
 
 
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА НА КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Подборът на кандидатите ще се проведе на 2 етапа:  

ü Оценка на допустимостта на кандидатите по документи; 
ü Провеждане на интервю с допуснатите кандидати по документи. 

 
2. Необходими документи: 

ü Заявление за  кандидатстване – по образец; 
ü Професионална автобиография (CV) – по образец;  
ü Копие от диплома за завършено образование;  
ü Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната 
сфера; 

ü Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за 
умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е 
лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която 
кандидатства - по образец; 

ü Документ за самоличност за справка /при започване на работа/; 
ü Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/; 
ü Удостоверение за банкова сметка /след започване на работа/. 
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Забележка: Документите по образец могат да бъдат получени в общинска 
администрация, стая 217 , както и изтеглени от сайта на община Минерални бани 
https://mineralnibani.bg  , раздел: Конкурси  
 
3. Място за подаване на документите 
с. Минерални бани, бул. „Васил Левски” № 3,  
Стая 217 
или на e-mail:  nurtin_sabri@abv.bg  
телефон за справки: 0888422436  
лице за контакти: Нуртин Сабри – ръководител на проекта  
 
4. Краен срок за подаване на документите: 16.00 ч. на 08.06.2020 г. 
 
* Забележка: Конкурсът за посочените длъжности ще се проведе в два етапа: 
Класиране по документи и събеседване с допуснатите до интервю кандидати. Целта на 
събеседването е да се установи мотивацията и нагласата на кандидатите за работа с 
целевата група: лица под карантина, хора с увреждания и възрастни хора над 65 
години със затруднения в самообслужването.  
Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на 
провеждането му ще бъдат изнесени на информационното табло в общинска 
администрация и публикувани на интернет страницата на община Минерални бани на 
адрес: https://mineralnibani.bg  до 17:00 ч. на 09.06.2020 г.  


