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ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 
 

Съобщение 

 
 През месец октомври 2015 година между  Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП) и Община Малко Търново се подписа Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0044-С001 по проект „Подкрепа за 

независимост и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания на 

територията на община Малко Търново“, процедура BG05M9OP001-2.002 

«Независим живот», финансиран от Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020,  изпълняван с финансовата помощ на 

Европейския социален фонд. 

Проектът предвижда прилагане на мултидисциплинарен подход за предоставяне 

на социални и здравни услуги, чрез разширяване дейността на „Звено за услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж“ в община Малко Търново, 

въвеждайки нов вид здравна услуга - здравна помощ и рехабилитация в дома. Ще бъдат 

въведени интегрирани специализирани здравни услуги, включващи медицинска помощ, 

консултация и рехабилитация за хора с увреждания.             

Във връзка с горното, Община Малко Търново обявява процедура по събиране 

на Заявления от кандидати за специализиран персонал за управление на „Звено за 

услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж“ в Община Малко Търново“, 

включващ следните длъжности:  1 управител – социален работник, 1 медицинска сестра 

и  1 кинезитерапевт  

 

1. Описание на длъжностите: 

-  Социален работник - Управител - Организира, ръководи и контролира 

цялостната дейност в Звено за услуги в домашна среда. Подпомага процеса на 

адаптация и приспособяване на потребителите. Участва в изготвянето на индивидуален 

план на всеки потребител. Обезпечава ежедневна подкрепа в среда близка до 

семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и 

задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни и др. 

потребности, за организиране на свободното време, като следи за прилагане на 

индивидуален подход. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води 

документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги в ЗУДС. 

Планира работата си и работата на персонала, като възлага отговорности според 

длъжността. Извършва периодична проверка на документацията; Следи за 

възникнали нови потребности у потребителите и развива и разширява дейността на 

ЗУДС според нуждите; При необходимост изпълнява допълнително възложени 

функции, които са в интерес на потребителите, персонала и услугите в ЗУДС като цяло. 

- Медицински специалист по здравни грижи - Оказва медицинска 

помощ на потребителите и изпълнява всички дейности по опазване на тяхното здраве. 

Проследява здравословното им състояние, посещавайки ги поне 2 пъти месечно в дома. 

Съдейства за посещение при ОПЛ или лекар специалист, и за изписване на лекарства. 

Дава съвети и предписания за здравословно хранене, физическа култура и активен 
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двигателен режим. Извършва манипулации със помощта на предоставените уреди; Дава 

първа помощ и оказва до-медицинска помощ при необходимост. Участва в 

изработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в 

преразглеждането на плана на всеки 6 месеца 

- Кинезитерапевт - Извършва процедури, масажи и различни видове 

манипулации без и със помощта на предоставените му уреди; Изработва оценки за 

възможностите на потребителите на социалната услуга; Работи индивидуално и 

групово с потребители; Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси с упражнения 

за провеждане в домашни условия; Посещава и работи с потребителите в дома. 

Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на 

техните близки;Води необходимата документация и отчетност; Участва в 

изработването на индивидуални планове, в мултидисциплинарен екип, в 

преразглеждането на плана на всеки 6 месеца; Допринася за подобряване качеството на 

живота на лицата с увреждания, за равнопоставеност и еднакви шансове в обществения 

живот с останалите граждани;авител на Звеното, медицински специалист по здравни 

грижи и кинезитерапевт. 

2. Изисквания за заемане на длъжността: 

Посочените длъжности могат да се заемат от лица, които: 

 имат завършено висше образование по съответната професионална 

квалификация; 

 отговарят на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в: 

нормативните актове, Правилника за вътрешния ред трудов ред в „Звено за 

услуги в домашна среда“ и други вътрешно нормативни документи; 

3. Необходими документи за кандидатстване: 
 писмено заявление от кандидата, в което са описани и приложените към него 

документи; 

 подробна автобиография; 

 копие от диплома за завършено  висше образование по съотетната специалност; 

 заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността 

на трудовия стаж и професионален опит; 

 други документи по преценка на кандидата. 

4. Начин на провеждане на процедурата за подбор на кандидатите. 
Процедурата се провежда от комисия на два етапа: 

 Първи етап – подбор по документи. Комисията съставя протокол от 

заседанието и  списъци на допуснатите до втори етап и на отстранените 

кандидати,  

 Втори етап – интервю /събеседване/ с кандидатите. 

5. Място и срок на подаване на документите: 
Общинска администрация Малко Търново – гр. Малко Търново, ул. 

„Малкотърновска комуна“ 3, ет. 2, ст. 8 

Срокът за подаване на заявления е 7 (седем) работни дни от публикуване на 

обявата на интернет страницата на Община Малко Търново.  

 

За справки и допълнителна информация на тел.: 05952/35-36,  Дневен център за 

възрастни хора с увреждания -  гр. Малко Търново. 
 

http://www.prb.bg/media/filer_public/47/19/4719d860-2a49-41a8-9ffc-d03aab548414/zaiavlenie.docx
http://www.prb.bg/media/filer_public/47/19/4719d860-2a49-41a8-9ffc-d03aab548414/zaiavlenie.docx

