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О Б Я В А 

В изпълнение на ПРОЕКТ „ПРАВО НА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” с 

рег. № BG05M9OP001-2.002-0048-C001 Община Венец обявява прием на заявления 

от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти/домашни помощници 

Проектът се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за 

социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, 

на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел 

преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.  

Кандидати за ползване на услугата „Личен асистент”/„Домашен помощник” 

могат да бъдат: 

 Хора с увреждания и техните семейства;  

 Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Срокът за подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични 

асистенти/домашни помощници по I-ви етап на проекта е 10 работни дни от 

09.11.2015 г. до 20.11.2015 г. в заседателната зала на Община Венец. 

Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на социалната услуга  

подават заявление по образец, към което се прилагат следните документи:: 

 документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие); 

 документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, 

попечител (за справка); 

 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 

 медицински протокол на ЛКК (копие); 

 други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); 

 удостоверение за настойничество/попечителство (копие); 

Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен 

асистент/домашен помощник. 

Следва процедура на оценка на потребностите и класиране на одобрените потребители. 

Списък с класираните лица ще бъде изнесен на Информационното табло на Община 

Венец. 
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Кандидати за личен асистент/домашен помощник 

За лични асистенти и домашни помощници 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 осугуряване и са: 

 безработни лица; 

 трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен 

почасов труд; 

 неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно 

пенсиониране – в трудоспособна възраст/, които могат да извършват допълнителен 

почасов труд; 

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти и домашни помощници, подават 

заявление по образец  и имат право да впишат и предпочитанията си за работа с 

конкретен/и потребител/и. Към заявлението се прилагат следните документи: 

 документ за самоличност (за справка); 

 автобиография; 

 документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността 

„личен асистент”/ „домашен помощник”квалификация; 

 служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи); 

 пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст); 

 копие от удостоверение за преминато сходно обучение. 

Следва процедура за явяване на интервю от всички кандидати за лични 

асистенти/домашни помощници, подали заявление, което ще се състои на 07.12.2015 г. 

от 9.00 часа в Община Венец. 

Списък с класираните лица ще бъде изнесен на Информационното табло на Общината. 


