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Проект „Подкрепа за независим живот в Община Стражица “ ,- договор  BG05M9OP001-2.002-0096-С001  финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 ,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд 

О Б Я В А 
 Община Стражица, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Подкрепа за 
независим живот в Община Стражица”, Договор № BG05M9OP001-2.002-096-C001 обявява 

26TУДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ26T 
26TЗА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА С. 

МИРОВО, ОБЩ. СТРАЖИЦА 

26T Кандидатите за Личен асистент 26Tмогат да подават документи в срок от 03.10.2016 г. до 
14.10.2016 г. в Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда на адрес: 
гр.Стражица, ул. „Михал Друмев“ №10. 

UСвободното работно място е  както следва: 
1. Личен асистент за с. Мирово – 1 бр. 

26TUДокументи за кандидатстване: 
• Заявление по образец. 
• Документ за самоличност (за справка). 
• Автобиография. 
• Диплом за завършена степен на образование. 
• Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи). 
• Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи). 
• Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална 

пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст). 
• Копие от удостоверение за преминат курс на обучение. 
 
 26TИзисквания за заемане на длъжността  
Личен асистент могат да бъдат лица, които: 
1. Са пълнолетни български граждани; 
2. Не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 
3. Не са осъждани; 
4. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или 

лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на 
чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване 

Основни задачи: 
Осъществява полагането на грижи за лице в невъзможност за самообслужване, за 

задоволяване на ежедневните потребности. 
Полага грижи съгласно нуждите  в индивидуалния план. 
Грижи за безопасността на потребителя.  
Подкрепа при лично, социално и комунално-битово обслужване.  
 
26TПодборът26T на кандидатите ще се извърши на два етапа – подбор по документи и 

събеседване/интервю с одобрените кандидати. 
  


