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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

ОБЩИНА ПЕРНИК СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА  ПО НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  

„СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПЕРНИК”, ЗА СЛЕДНИТЕ 

ПОЗИЦИИ:   

 

 Социален асистент  

 Личен асистент  

 Домашен помощник  

 Здравен асистент  

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ 

 Основни функции: 

 

1. Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи социалните 

условия,необходими за нормален живот на потребителите на социални услуги. 

2. Организира и осъществява ежедневни дейности,осигуряващи личната хигиена и 

задоволяване на нуждите на потребителя /приготвяне на храна и подпомагане храненето на 

лицето ,текущо или основно почистване на жилището, помощ на лицето при поддържане на 

лична хигиена и др./ 

3. Организира и осъществява дейности във връзка със здравето на потребителя / Придружаване 

до личен лекар или специалист, проследяване правилното приемане и подпомагане при 

приемане на лекарства, предписани от лекар и др./ 

4. Организиране и осъществяване на административни услуги. 

5. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти в дома или извън него. 

6. Участие в организираните обучения от Екипа за организация и управление на проекта; 

7. Участие в организираните от Екипа за управление на проекта супервизии; 

8. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична 

информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на 

служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им. 

9. Изготвя месечни отчети за дейността си. 

 

ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЧНИЯ АСИСТЕНТ 

 Основни функции: 

 

1. Поддържане на личната хигиена - помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при 

къпане, помощ при подстригване, ресане, бръснене, придружаване до местата, където се 

предоставят тези услуги; 

2. Приготвяне на храна с продукти на потребителя, доставка на готова храна при желание, 

подготовка и помощ при хранене, сервиране и отсервиране; 

3. Закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост 

със средства на потребителя; 

4. Приготвяне на храна с продукти на потребителя, доставка на готова храна при желание, 

подготовка и помощ при хранене, сервиране и отсервиране; 

5. Закупуване на хранителни продукти, лекарства, материали и вещи от първа необходимост 

със средства на потребителя; 

6. Заплащане или помощ при заплащане на комунално-битови разходи - вода, електричество, 

телефон, данъци и други със средства на потребителя; 

7. Придружаване извън дома, помощ в общуването и поддържането на социални контакти; 

8. Участие в организираните обучения от Екипа за организация и управление на проекта; 
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9. Участие в организираните от Екипа за управление на проекта супервизии; 

10. Спазване на професионалната етика и съхраняване на професионална тайна. Не 

разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод 

изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или 

интересите на потребителите на социалната услуга «Социален асистент». 

11. Изготвяне на месечни отчети за дейността си. 

 

IІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН ПОМОЩНИК 

 Основни функции: 

 

1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.  

2. Придружаване до личен лекар или специалист, проследяване правилното приемане и 

подпомагане при приемане на лекарства, предписани от лекар и др./ 

3. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и 

лекарства.  

4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от обгрижваните лица. 

5. Извършване на плащания за битови услуги  

6. Участие в организираните обучения от Екипа за организация и управление на проекта; 

7. Участие в организираните от Екипа за управление на проекта супервизии; 

8. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична 

информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на 

служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им. 

9. Подпомага  дейностите на социалния  работник и психолога в центъра; 

10. Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на проекта, като 

активно му сътрудничи; 

11. Изготвяне на месечен отчет за дейността си. 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ 

Основни функции: 

 

1. Поддържа връзка с личния лекар на потребителя; 

2. Предоставя съвети за хигиена и хранене; 

3. При желание от страна на потребителите проследява здравословното им състояние, съгласно 

компетентностите си; 

4. Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура); 

5. Подпомага потребителите при взаимоотношенията им с медицинските институции; 

6. Спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист за 

удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и 

необходими за поддържане живота и здравето на хората; 

7. При рискови ситуации здравният работник предприема действия, с които да стабилизира и 

облекчи състоянието на пациента, без да прилага специални мерки, които могат да се 

извършват само от медицински специалисти. 

8. Води индивидуално медицинско досие на потребителите, които са изявили желание за 

получаването на услуги; 

9. Участие в организираните обучения от Екипа за организация и управление на проекта; 

10. Участие в организираните от Екипа за управление на проекта супервизии; 

11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична 

информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на 

служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им. 

12. Подпомага  дейностите на социалния  работник и психолога в центъра; 

13. Поддържа работни взаимоотношения с ръководителя и екипа за реализация на проекта, като 

активно му сътрудничи; 

14. Изготвяне на месечен отчет за дейността си. 
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Изисквания към кандидатите:  

- Кандидатите да  не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране; 

- Образование – минимум основно; 

- Трудов стаж – не се изисква 

- Опит и умения за работа с възрастни хора, както и с хора в неравностойно социално 

положение;  

- Комуникативност;  

- Устойчивост на психическо натоварване;   

 

Срок за подаване на документи: от 12.04.2017 г. до 28.04.2017г. вкл.,  в отдел „Информационно 

и административно обслужване”- община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А от 9.00 до 16.00 часа. 

V. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА 

1. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора, са: 

 Писмено заявление за кандидатстване – по образец. 

 CV – европейски формат. 

 Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации 

/за длъжностите, за които е приложимо, съобразно изискванията/. 

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

(трудова книжка, служебна книжка, договор и др.). 

 Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено 

престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да 

заема длъжността за която кандидатства - по образец 

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е 

датата на получаване/ в  отдел „Информационно и административно обслужване”- община Перник, пл. 

„Св. Иван Рилски” № 1 А от 9.00 до 16.00 часа за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ „Независим живот”. 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от 

комисия, определена със заповед на Кмета на община Перник. 

4. Подборът протича в два етапа: 

 Подбор по документи; 

 Интервю. 

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са 

представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват 

изпълнението на изискванията. 

Списък на допуснатите до събеседване кандидати да бъде изнесен на Информационното табло 

и интернет страницата на Община Перник до 17:00 часа на 02.05.2017 година. 

Събеседването ще се проведе на 05.05.2017 г. от 10:00 часа в сградата на община Перник, ет.1 - 

Заседателна зала. 

Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен 

всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за 

изпълнението на длъжността. 

Протоколът с класирането на кандидатите да бъде изнесен до 17:00 часа на 09.05.2017 година. 

Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект „Създаване на нов Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община 

Перник”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0139-C001  съфинансиран от Европейския социален фонд 

на  Европейския съюз.   

http://www.pazardjik.bg/images/stories/documents/2015/ZAYAVLENIE_DTSDU.doc
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Кметът на община Перник сключва трудов договор с класираните кандидати със срок до 

18.12.2017 г. 

Съобщенията във връзка с конкурсната процедура се обявяват на интернет страницата на 

Община Перник. 

 

VI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда“ с адрес: гр. Перник, ул. „Инженерна“ № 6  

 

     

 

 

      ВЯРА ЦЕРОВСКА 

      КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


