
                                                                    

    
 

Агенция за социално подпомагане 
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  

 „Нови възможности за грижа” 
 

 

ОБЯВА 

 Община Лясковец уведомява, че от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. стартира процедура на първи 
етап по набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект 
„Нови възможности за грижа”, Договор № 2014BG05M90P001-2.2015.001-C0001 по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови 
алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.(ОПРЧР).  

1. Кандидати за ползване на услугата „личен асистент” са:  
  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;  
  Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;  
  Самотно живеещи тежко болни лица;  
  Семейства на деца, с увреждания; 

 Кандидат-потребителите подават заявления за включване на социалната услуга на два етапа: 
  За първи етап – 10 работни дни през първия месец от стартирането на Проекта – от 27.03.2015 г. до 

09.04.2015 г. включително,  
  За втори етап – 15 работни дни през четвъртия месец от стартирането на Проекта – от 22.06.2015 г. до 

10.07.2015 г. включително. 
2. 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 и са:  

  Безработни лица;  
  Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; 
  Неактивни лица (студенти или придобили на право на професионална пенсия за ранно 

пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. 
 Кандидатите за лични асистенти подават заявления на два етапа:  

  За първи етап – 10 работни дни през първия месец от стартирането на Проекта – от 27.03.2015 г. до 
09.04.2015 г. включително,  

  За втори етап – 15 работни дни през четвъртия месец от стартирането на Проекта – от 22.06.2015 г. до 
10.07.2015 г. включително. 

Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга на територията на община 
Лясковец подават заявление и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител 
или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината – партньор по проекта. Кандидатите 
имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.  

Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя 
(син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начела лице, друг 
член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.  

Кандидатите подават заявление и изискващите се документи – лично, или чрез изрично 
упълномощено лице, по настоящ адрес в общината (района) – партньор по проекта.  
Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на 
удостоверение/сертификат (или декларация – свободен текст, с описание за завършения обучителен 
курс).  

Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане(или повече), 
на което желае да бъдат личен асистент. 

 Приемът на документи ще се осъществява от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. в стая №7 в 
сградата на община Лясковец. 


