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Утвърдил: .................. 
Росица Петрова - Ръководител проект 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
За позиция „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”/„ФЕЛДШЕР“ 

 
Настоящото техническо задание е съставено за нуждите на проект BG05M9OP001-
2.037-0001-C01 „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на 
интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал 
Тошево“, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на 
проекти BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 
„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване 
достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от 
Европейски социален фонд на Европейския съюз, сключен между Министерството на 
труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти“ и община Генерал Тошево. 

  
1. Изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра”/„Фелдшер“: 
• средно специално образование; 
• релевантен опит над 5 години; 
•   психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта. 

 
2. Основни задължения: 
Осъществява следните дейности по Дейност 3 „Подобряване достъпа до 

здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към 
уязвими групи“ - идентифицираните потребности на представителите на целевите 
групи от консултативни услуги за превенция и здравословен живот, достъп до 
здравни услуги, като неразделна част от комплексните услуги за социално включване, 
предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация. 

• Посещение по график  
•   Предоставя здравни услуги/грижи 
•   Предоставяне и събиране на здравна информация 
•  Водене на отчетна документация - план за здравни грижи, лист за извършени 

манипулации и дейности; 
• Профилактика и консултиране на потребителите за социално-значими 

заболявания; 
• Пред оперативни и следоперативни грижи; 
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• Разпознаване индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане 

на своевременни действия; 
• Организиране, провеждане и контрол на дейностите по дезинфекция, когато 

това е необходимо; 
• Извършване на инжекции - подкожни, мускулни, венозни, вътрекожни; 
• извършване на септични и асептични превръзки; 
Професионалните дейности могат да се извършват от медицинската сестра както 

самостоятелно, така и по лекарско назначение. Честотата на осъществяването на 
дейностите се определя от назначението на лекар или по преценка на медицинската 
сестра. 

Допълнителни дейности.  
Тези дейности се извършват по писмено лекарско назначение: 
•    Провеждане на назначено от лекар лечение; 
•    Подготвяне и при необходимост подпомагане на потребителя при извършване 
на медико-диагностични манипулации; 
•    Поставяне и сваляне катетър или перфузионна игла в повърхностна вена; 
•  Наблюдение на поставени от лекар имплантирани системи за съдов достъп; 
•    Разпределяне и даване на потребителя на лекарствени продукти; 
•    Наблюдение на хранителния режим на потребителя; 
•    Осъществяване и наблюдение на специфични превръзки;  
•    Обработване и наблюдение на рани, фистули и стоми. 

3. Времева ангажираност: 
 Граждански договор, съгласно приложимото законодателство, общо 80 часа на 

месец , за период от 21 месеца – от месец 4-ти до месец 24-ти на проекта. 
 
Изготвил: ................................... 
Ралица Георгиева  – координатор 
Дата: ………………  

 


