
Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” 
Проект „Протегната ръка за по-достоен живот” 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
Инвестира във вашето бъдеще! 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален 

фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция 

на Европейския съюз или Агенция социално подпомагане 

 
 

 

О Б Я В А  
за едно работно място за длъжността – „Домашен санитар” в гр. Лясковец 

 
Община Лясковец стартира процедура за набиране изпълнител на  

почасови социални услуги в дома за лична помощ,  

социална подкрепа и за помощ за комунално – битови дейности за потребители, 

живущи на територията на гр. Лясковец 

 
 

Във връзка с изпълнението на проект „Протегната ръка за по – достоен 

живот“ по договор № BG051PO001-5.1.04-0099-C-0001, Община Лясковец 

набира изпълнител на почасови социални услуги в дома за лична помощ, 

социална подкрепа и за помощ за комунално – битови дейности за потребители, 

живущи на територията на гр. Лясковец 

 

 

Изпълнителят ще предоставя почасовите социални услуги на потребители 

от гр. Лясковец. 

 

Всеки кандидат да предоставя почасови социални услуги в дома на 

длъжност „Домашен санитар“ трябва да отговаря едновременно на следните 

условия: 

 

 Да е пълнолетен български гражданин 

 

 Да е със средно или по – високо образование 

 

 Да не е поставен под пълно или ограничено запрещение 

 

 Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер 

 

 Да има мотивация за работа в социалната сфера и нагласа към 

целевата група – лица с трайни увреждания с ограничения или 

невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения 

или невъзможност за самообслужване 

 

 Регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ 
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Необходимо е кандидатите да подадат: 

 

 Заявление по образец 

 Декларация по образец 

 Автобиография 

 Мотивационно писмо 

 Копие от документи за завършено образование 

 Копие от документ, удостоверяващ завършен курс по предоставяне 

на социални услуги „Социален асистент“, „Домашен помощник“, 

„Личен асистент“, „Домашен санитар“ (ако е приложимо) 

 Копие от регистрационна карта за регистрация в Дирекция „Бюро 

по труда“ 

 Копие от трудовата книжка, доказващ опит като „Социален 

асистент“, „Домашен помощник“, „Личен асистент“, „Домашен 

санитар“ 

 

 

 

 

 

Получаването на комплекта документи и тяхното подаване е в периода от 

16.08.2013г до 23.08.2013г. включително, в информационния център на 

Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. 


