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РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

"ЛИЧЕН АСИСТЕНТ"
ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

"Комплексни услуги за достоен и независим живот - Район "Аспарухово", гр. Варна 
ПО ПРОЦЕДУРА №BG05M90P001-2.002 „Независим живот"

1. Обща информация за длъжността:
Администрация - Район "Аспарухово" - Община Варна 
Длъжност - Личен асистент, код 5322-1002 (по НКПД 2011 г.)

2. Място на длъжността в организацията:
Център за предоставяне на социални услуги и здравни услуги 
гр. Варна, ул. "Народни будители" № 5

3. Основна цел на длъжността:
Изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
"Комплексни услуги за достоен и независим живот - Район "Аспарухово",№ 
BG05M90P001-2.00-0007-C001, с финансиране от Европейския социален 
фонд в частта на дейност осигуряване на достъп до интегрирани услуги в 
домашна среда и в Центъра, според специфичните потребности на лицата- 
потребители в рамките на шест часов работен ден;
Осъществява полагането на постоянни грижи за дете или възрастен с трайно 
увреждане, или тежко болен за задоволяване на ежедневните му 
потребности.

4. Област на дейност - социални грижи в рамките на изпълнение на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комплексни услуги за достоен и 
независим живот - Район "Аспарухово",№ BG05M90P001-2.00-0007-C001, с
финансиране от Европейския социален фонд;

грижи се за лицето/детето, съгласно нуждите му в индивидуален план; 
грижи се за безопасността на потребителя и за хигиенното му състояние; 
спазва принципа на поверителност на лични данни, станали му известни в хода 
на работа.

5. Преки задължения на лицето, предоставящо услугата:
организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи социалните 
условия, необходими за нормален живот на потребителите на социални услуги, а 
именно: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения 
в дома и извън него; четене на художествена литература, преса и др,; 
придружаване и оказване на помощ при разходка;
организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и 
задоволяване на нуждите на потребителя: приготвяне на храна и подпомагане 
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храненето на лицето с увреждане, текущо или основно почистване на жилището, 
помощ на лицето/детето с увреждане при поддържане на лична хигиена - 
ежедневен тоалет, обличане, къпане, осигуряване на пране и химическо 
чистене;
организира и осъществява дейности във връзка със здравето на потребителя - 
съдействие при настаняване в лечебно заведение, грижи в болницата при 
необходимост, придружаване до личен лекар или специалист, проследяване на 
правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; 
оказване на съдействие при снабдяване с помощно-технически средства; 
организиране и осъществяване на административни дейности: съдействие и 
подаване на документи пред ТЕЛК/НЕЛК, дирекция „Социално подпомагане", 
РУСО и други, при изявено желание от страна на потребителя и с негови 
средства да пазарува, заплаща ел. енергия, вода, телефон и др. сметки;

6. Възлагане, планиране и отчитане на работата:
Лицето е подчинено на Ръководителя на проекта. В дейността си се води от 
потребностите на потребителя на база изготвен индивидуален план за подобряване 
качеството на живот на потребителя.

7. Отговорности, свързани с организацията на работата на лицето, 
предоставящо услугата:

носи отговорност за качествено изпълнение на поетите задължения;
отговаря за безопасността и сигурността на потребителя и за опазване на
имуществото му;
отговаря за храненето и хигиената на влаганите хранителни продукти при 
приготвянето на храна, отговаря за хигиенното състояние на потребителя и 
обитаваното от него помещение, отговаря за обезопасяването на дома на 
потребителя;

8. Вземане на решения:
Взема решения съобразно състоянието, нуждите и исканията на потребителя, 
насоките, давани от ръководителя на проекта и от служителите в Центъра за 
предоставяне на комплексни услуги, както и съобразно утвърдената нормативна 
уредба по проекта.

9. Контакти:
Със законния представител и/или потребителя; с личния лекар на потребителя при 
необходимост във връзка със здравословното му състояние, с екипа по проекта и с 
екипа на Центъра, със социални, здравни, културни, образователни институции, 
други съобразно нуждите на потребителя.

10. Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатът трябва да е физически годен и психически здрав, за да полага грижи за 
потребителя по условията на проекта, което удостоверява с медицинско 
свидетелство и свидетелство за съдимост.

11. Необходими компетентности:
• Основни умения:

комуникация при осъществяване на дейностите;
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прецизност на изпълнението с оглед недопускане на нещастни случаи и 
инциденти;
оказване на помощ за преодоляване на трудности; 
емоционално стимулиране на потребителя; 
устно изразяване;
издръжливост на напрегната работа и стрес.

• Личностни качества:
комуникативност;
отговорност;
самодисциплина;
самоконтрол;
позитивно мислене в трудна ситуация;
търпение и упоритост;
обноски;
поддържане на добър вид.

Съгласувана от:
Ръководител на екип... .............../Иван Василев/

Разработена от:
Сътрудник на екип......  ................/Сабрие Кадир/

Долуподписаният/ата
ЕГН .................................. , декларирам, че съм запознат/а с длъжностната
характеристика и съм получил/а копие от нея за длъжността, която ще заемам.

Дата.................... 2016 г. Подпис:..................
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