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О Б Я В А 

 Община Стражица обявява свободните работни места по открита процедура 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, във 
връзка с проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и 
Стражица” и допълнително споразумение към Договор за БФП  № BG05M9OP001-
2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по 
домовете“, разпределени по населени места, както следва: 

 
• За село  Асеново – 2 позиции, 6-часов работен ден 

• За село Бряговица – 1 позиция, 6-часов работен ден 

• За село Виноград – 2 позиции, 6- часов работен ден 

• За село Владислав – 1 позиция, 4-часов работен ден 

• За село Кесарево – 1 позиция, 6-часов работен ден 

• За село Лозен – 1 позиция, 6-часов работен ден 

• За село Мирово – 1 позиция, 6-часов работен ден 

• За село Нова Върбовка – 1 позиция, 4-часов работен ден 

• За село Ново Градище– 1 позиция, 4-часов работен ден 

• За село Сушица – 1 позиции, 8-часов работен ден 

• За село Царски Извор – 1 позиция, 8-часов работен ден 

 
І. Изисквания към кандидатите: 

 1. Общи изисквания 
-  Комуникативност; 
 - Мотивация за работа с лица с увреждания и представители на  рискови групи; 
 - Мотивация за работа в динамична среда; 
 - Умение за работа в екип. 

 
2. Изискване за образование – основно или средно; 
3. Професионален опит – не се изисква. 

 
ІІ. Необходими документи: 

1. Попълнено заявление/по образец/; 
2. Автобиография; 
3. Декларация за лични данни; 
4. Копие от диплома за завършено образование. 
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ІІІ. Основни задължения  
Назначените служители ще извършват следните дейности:  

- 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). 
  
IV.Място и срок за подаване на документи 
 
Документи ще се приемат от 16.04.2020г. в стая 306, ет. 3 в сградата на Община 
Стражица и кметствата по населените места. 
Краен срок за приемане на документи – 27.04.2020 г.  
Лице за контакти Боряна Добрева – Ръководител проект; тел.: 06161 4309. 
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