ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

УТВЪРДИЛ:
ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ШОФЬОР
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Длъжността се разкрива по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в община Гоце Делчев”, финансиран с административен договор за БФП
BG05M9OP001-2.040-0036-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Код по НКПД: 8322 2002
Наименование на длъжността: Шофьор, лек автомобил до 9 места
Вид правоотношение: Трудово
II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Управлява лек автомобил до 9 места.
2. Проверява техническото състояние на моторното превозно средство преди
привеждането му в експлоатация.
3. Попълва съответните данни в пътните листове.
4. Спазва разписанието за движение на МПС, съставено от координатора на услугата.
5. Уведомява работодателя за всяка повреда, чието отстраняване води до нарушаване на
графика на работа.
6. Поддържа чисто превозното средство.
7. Грижи се за техническата изправност на МПС, като зарежда същото с гориво, масло,
антифриз, вода и следи тяхното количество по време на движение.
8. Съобразява се с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя
и на превозното средство, с особеностите на превозвания товар, с характера и
интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за
безопасността на движението.
9. При възникване по време на движение на повреда или неизправност в превозното
средство спира и взима мерки за нейното отстраняване. Когато отстраняването на
повредата или неизправността на място е невъзможно, придвижва превозното средство
на собствен ход до място за нейното отстраняване.
10. При пътнотранспортно произшествие незабавно уведомява работодателя.
11. След завръщане от курс отчита паричните средства и направените разходи за гориво
и/или ремонт като представя издадените му фактури.
12. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за длъжността.
III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за живота и здравето на превозваните пътници.
2. Да бъде внимателен и предпазлив при управление на моторното превозно средство
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(МПС), като спазва правилата на Закона за движение по пътищата.
3. Да не допуска разхищение на гориво и смазочни материали.
4. Да не преотстъпва управлението на автомобила на други лица.
5. Да не управлява превозното средство след употреба на алкохол или под въздействието
на упойващо вещество.
6. Да носи винаги свидетелство си за управление на моторно превозно средство,
свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява,
документа за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и превозни документи.
7. Носи отговорност за опазване на лична данни и информация, станала му известна по
повод изпълнение на служебните задължения, която би нарушила правата или
интересите на потребителите и персонала.
8. Отговорен е за опазване на повереното му МПС, както и за неговото използване в режим
на икономичност и пестеливост.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Длъжността е подчинена на кмета на община Гоце Делчев.
2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки
взаимоотношения с:
• екипа за организация и управление на проекта;
• персонала, предоставящ мобилни здравно-социални услуги по проекта;
• потребителите на услугите и техни близки/ роднини;

и

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Длъжността се изпълнява на територията на община Гоце Делчев.
2. Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за период
от 12 месеца и пълно работно време.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – минимално образователно равнище Х клас.
2. Правоспособност за управление на МПС, категория „М“.
3. Стаж в управлението на лек автомобил (любителски или професионален) – минимум 1
година. Наличието на доказан професионален опит като шофьор, ще се счита за
предимство за кандидата.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от
работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и
структурни промени.
Изготвил: Парашкева Сотирова – ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев”
Запознат/а съм и имам екземпляр от длъжностната характеристика.
Работник: .......................................................................................................
/име, презиме, фамилия, подпис/
Дата: ……………...... г.
гр. Гоце Делчев
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