
                                                                    

    

 

Агенция за социално подпомагане 

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  

 „Нови възможности за грижа” 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по  Проект “ Нови възможности за грижа” 

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, 

които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

Информираме Ви, че стартира реализирането на по Проект “Нови възможности за 

грижа”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Хисаря, 

ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”. 

Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в определеното от 

община Хисаря място – деловодството на община Хисаря, по местоживеене на кандидата 

(настоящ адрес). 

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават 

документи (или чрез свой представител), от 27 март до 9 април 2015 г., вкл. от 08.00часа до 

17,00часа в общината.  

Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), 

от 27 март до 9 април 2015г.вкл. от 08.00часа до 17,00часа в общината. 

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180 

След приемането на документите, експерти от дирекция „Социално подпомагане” 

/териториалната структура на Агенция за социално подпомагане/ ще направят оценка на 

потребностите чрез посещение в дома на лицето. Комисия по оценка и подбор на 

кандидатите ще определи лицата и личните асистенти, които ще бъдат включени в 

проекта. С всеки кандидат за личен асистент комисията ще проведе интервю и ще изготви 

индивидуална оценка. Личните асистенти, които до момента не са обучавани ще преминат 

обучение 

І.  Кандидати за ползване на услуга „Личен асистент” са : 

 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

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

 Самотноживеещи тежко болни лица; 

 Семейства на деца с увреждания. 

 

Необходими документи за ползване на услугата „Личен асистент:” 

 Заявление по образец 
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 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 от ЛКК (копие) 

 Други медицински документи – актуална епекриза, етапна епикриза или други 

доказващи че кандидатът е  с ограничения или невъзможност за самообслужване; 

 Удостоверение за настойничество/попечителстви (копие) 

 Други документи………… 

 

ІІ. 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 подпомагане и са: 

 Безработни лица 

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

почасов труд; 

 Неактивни лица (студенти или придобили право но професионална пенсия за ранно 

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

почасов труд; 

 

 

Необходими документи за кандидатстване за личен асистент: 

 Заявление по образец 

 Документ за самоличност(копие) 

 Автобиография 

 Документ за придобитаобразователна степен и съотносима за длъжността”Личен 

асистент” квалификация; 

 Служебна бележка от месторабота(ако кандидата работи) 

 Служебна бележка от учебното заведение (ако кандидата учи) 

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

професионална пенсия за ранно пенсиониране  и е в трудоспособна възраст) 

 Копие от удостоверениеза преминато обучениепо операция”Алтернативи” по 

ОПРЧР2007-2013г.– (копие) 

. 

 

 


