
 

 

 
 

 
 

 

ОБЯВА 

 

 Община Рила, обявява  прием на заявления за кандидати за Асистенти за предоставяне на механизма за лична 

помощ по Закона за личната помощ и в изпълнение на чл.6, ал.3 от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в 

механизма лична помощ (обн. ДВ, бр.53/05.06.2019г., изменена и допълнена ДВ, бр.99/17.12.2019г., и изменена и допълнена ДВ, 

бр.59/16.07.2021г. )  

 

      Изисквания към кандидатите за асистенти: 

• Дееспособни лица; 

• Да не са поставени под запрещение; 

• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по 

Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. 

        Необходими документи за кандидатстване: 

➢  Заявление-декларация (по образец) 

➢  Автобиография; 

➢  Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор; 

➢ Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение 

на ползвател на лична помощ; 

➢ Могат да се предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, 

удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива. 

 С всеки кандидат ще се проведе събеседване от Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Рила и 

ако отговаря на изискванията ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината. 

Кандидатите за асистенти  подават документи лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно (в 

случай на упълномощаване) в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. „Възраждане” № 1,  в периода от 16 

август 2021 г. до 20 август 2021 г. включително. 

 

           Дата: 16.08.2021г. 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила                     

                     

Изготвил: 

 Спаска Драгомирова, 

„Сътрудник социални дейности“ /община/  
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