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О Б Я В Л Е Н И Е 

 
Община   Правец,   в   качеството   на   конкретен   бенефициент   по   Проект „Патронажна 

грижа + в Община Правец”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020, и    в   изпълнение    на    дейностите   по    Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 

грижа +“ ОБЯВЯВА прием на документи от кандидати за заемане на следните длъжности:  

 

1. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК – 8 свободни работни места 

➢ Вид правоотношение: трудово;  

➢  Заетост: 4 ч./ден 

➢ Минимални изисквания за заемане на длъжността „домашен помощник“: 

- Степен на завършено образование – средно; 

- Образователно – квалификационна степен – не се изисква; 

- Професионален опит – не се изисква; 

- Наличието на професионален опит се счита за предимство. 

 
 

➢ Характер на работата. 

Изпълнението на длъжността, включва: - доставка на храна, хранителни продукти и 

продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, както и заплащане на битови сметки и 

извършване на неотложни административни услуги, в подкрепа на лицата, които са застрашени 

в най-голяма степен от създадената извънредна ситуация в страната. 

 
 

➢ Необходими документи: 

▪ Заявление до Кмета на Община Правец - по образец; 

▪ Документ за самоличност (за справка); 

▪ Автобиография; 

▪ Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се 

изисква за длъжността; 

▪ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под 

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода 

и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец; 

▪ Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – 

ако е приложимо или удостоверение за преминато обучение. 

 
 

➢ Място и срок за подаване на документите: 

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в „Център за информация и 

услуги на гражданите”, пл. „Тодор Живков” № 6 до 14:30 часа на 21 май 2021г.  

Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в „Център за 

информация и услуги на гражданите”, пл. „Тодор Живков” № 6 или да бъдат изтеглени от 
сайта на Община Правец на адрес: w ww.pravets.bg. 

За допълнителна информация: тел. 07133/4893.  
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2. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 1 свободно работно място; 

 
➢ Вид правоотношение: трудово;  

➢  Заетост: 4 ч./ден 

➢ Минимални изисквания за заемане на длъжността „медицинска сестра“: 

- Степен на завършено образование – висше/полувисше; 

- Специалност – медицинска сестра/акушерка/фелдшер; 

- Професионален опит – 1 година; 

 
 

➢ Характер на работата. 

Изпълнението на длъжността, включва: измерване на кръвно налягане, осигуряване помощ 

в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома, съдействие 

при настаняване в болница, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, 

смяна на превръзки и др. Също така оказва помощ на потребителя при вземане на лекарства или 

ще изпълнява други първични медицински дейности, за които е оправомощен, само ако е налице 

информираното съгласие на потребителя или на неговия законен представител, изразено в 

писмена форма.  

 
 

➢ Необходими документи: 

▪ Заявление до Кмета на Община Правец - по образец; 

▪ Документ за самоличност (за справка); 

▪ Автобиография; 

▪ Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се 

изисква за длъжността; 

▪ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под 

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода 

и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец; 

▪ Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – 

ако е приложимо или удостоверение за преминато обучение. 

 
 

➢ Място и срок за подаване на документите: 

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в „Център за информация и 

услуги на гражданите”, пл. „Тодор Живков” № 6 до 14:30 часа на 21 май 2021г.  

Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в „Център за 

информация и услуги на гражданите”, пл. „Тодор Живков” № 6 или да бъдат изтеглени от 
сайта на Община Правец на адрес: w ww.pravets.bg. 

За допълнителна информация: тел. 07133/4893.   
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3. ХИГИЕНИСТИ; 

 
➢ Вид правоотношение: трудово;  

➢ Заетост: 5 свободни работни позиции на 8 ч./ден и 10 свободни работни позиции на 

4ч./ден;  

➢ Минимални изисквания за заемане на длъжността „хигиенист“: 

- Степен на завършено образование – основно; 

- Образователно – квалификационна степен – не се изисква; 

- Професионален опит – не се изисква; 

- Наличието на опит се счита за предимство; 

 
 

➢ Характер на работата. 

Изпълнението на длъжността, включва изпълняване на дейности, свързани с постоянна 

дезинфекция на сградния фонд на съответната делегирана услуга..  

 
 

➢ Необходими документи: 

▪ Заявление до Кмета на Община Правец - по образец; 

▪ Документ за самоличност (за справка); 

▪ Автобиография; 

▪ Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под 

запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода 

и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец; 

▪ Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит или 

удостоверение за преминато обучение – ако е приложимо. 

 
 

➢ Място и срок за подаване на документите: 

Кандидатите могат да подават горепосочените документи в „Център за информация и 

услуги на гражданите”, пл. „Тодор Живков” № 6 до 14:30 часа на 21 май 2021г.  

Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в „Център за 

информация и услуги на гражданите”, пл. „Тодор Живков” № 6 или да бъдат изтеглени от 
сайта на Община Правец на адрес: w ww.pravets.bg. 

За допълнителна информация: тел. 07133/4893.   
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ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 
 

 

от ........................................................................................................................................................... , 

ЕГН ………………...…...,   

 л. к. № ...........................................,   изд. на ………………….. от МВР …………………………, 

постоянен  адрес:  гр.(с) ..................................................................................................................... , 

ж. к. ........................................................., ул ............................................................................................ , 

№ .......,   бл. ........,  вх. ......., ет. ......., ап .......... , 

настоящ адрес (попълва  се  единствено  при  положение,  че  е  различен  от  постоянния  адрес): 

гр.(с) ......................................................... , ж. к .................................................................................... , 

ул.  ........................................................................., № .......,бл.  ........,   вх. ......., ет…….,ап. ............, 

 
телефон/и: ............................................................................................................................................. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУНИНСКИ, 

Чрез настоящото заявявам желанието си да участвам в конкурс за длъжността: 

………………………………………… 
/посочва се длъжността, за която се кандидатства/ 

 

по Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Прилагам следните документи: 

1. Документ за самоличност (за справка); 

2. Професионална автобиография; 

3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която 

се изисква за длъжността(ако е приложимо); 

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит (ако е приложимо); 

5. Декларация – по образец; 

6. Документ за преминато обучение за съответната длъжност;  

7. Карта за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелство за 

постъпване на работа) – представя се при удобрение на кандидата; 

8. Други – 

З А Я В Л Е Н И Е 
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Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които 

предоставям във връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, при 

спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 

(GDPR). 

 
 

Дата:………….… 2021 г. С уважение, ……………………. 

гр. Правец /подпис/ 
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Аз, долуподписаният/ат а ..................................................................................................................... , 

ЕГН ………………...…..., л. к. № ..........................................., изд. на .......................................... 

от МВР – гр. ........................................................ ,, 

постоянен  адрес:  гр.(с) ........................................................................................................................., 

ж. к. ........................................................., ул. ............................................................................................. , 

№ .......,   бл. ........,  вх. ......., ет. ......., ап. ............ , 

настоящ адрес (попълва  се  единствено  при  положение,  че  е  различен  от  постоянния адрес): 

гр.(с) ............................................................ , ж. к .................................................................................... , 

ул.  ......................................................................................., № ......., бл.  ........,   вх. ......., ет ........., 

ап. ............ , 

телефон/и: ............................................................................................................................................. 

 
Във връзка с кандидатстването ми за участие в конкурс за заемането на длъжността: 

………………………………………… 
/посочва се длъжността, за която се кандидатства/ 

 

по Процедура BG05M9OP001-2.006 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, декларирам следните 

обстоятелства: 

1. съм пълнолетен български гражданин; 

2. не съм поставен(а) под запрещение; 

3. не съм осъждан(а) за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 

свобода; 

4. не съм лишен(а) по съответния ред от правото да заемам определена позиция;  

5. не са ми налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие;  
 

Запознат(а) съм, че при успешно преминаване на подбора съм длъжен да удостоверя 

гореизложеното със съответните документи, издадени от компетентните органи преди 

сключване на трудов договор. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които предоставям 

във връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, при спазване на 

разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

 

Дата:………….… 2021 г. Декларатор ……………………. 

гр. Правец /подпис/ 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
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