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УТВЪРДИЛ: 

 

ИВО ИСТАТКОВ 

УПРАВИТЕЛ НА ИВЕНТИВО ЕООД 

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ 

 

 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Проект „Отново на работа“ е финансиран с административен договор за БФП 

BG05M9OP001-2.032-0038-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Код по НКПД: 5322 1003 

Наименование на длъжността: Социален асистент 

Вид правоотношение: Трудово 

 

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 

1. Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите 

санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот 

на потребителя, включително помощ при общуването и поддържането на социални 

контакти, развлечения и занимания в дома и извън него: 

� Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене; 

� Пазаруване на храна, дребни вещи за дома и лекарства по лекарско предписание 

– при възникнала необходимост; 

� Помощ за поддържане на лична хигиена - подпомагане при обличане, къпане, 

ресане, поставяне в инвалидна количка; 

� Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя – 

при възникнала необходимост. 

� Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно 

на-лягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница; 

� Придружаване извън дома на потребителя – на разходка, придружаване до 

учебно заведение, до работа, при посещение на личен лекар, при необходимост 

от посещение на държавни или общински институции; 

� Оказване на съдействие за организиране на свободното време на потребителя, 

насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти - 

организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и 

вестници. 

2. Грижи се за здравето и безопасността на потребителя, като предлага мерки за 

намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в дома му, а при спешен 

случай незабавно информира личния лекар на потребителя и посоченото за контакт 

лице. 
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3. Предоставя еднократни социални услуги (битови, административни, медицински, 

др.) по молба на потребителя – съдействие и придружаване при подаване на 

документи в пенсионен отдел, Дирекция „Социално подпомагане, Общината, и др., 

при снабдяване с помощни средства, при изготвяне на необходимите документи за 

явяване пред ТЕЛК, РЕЛК, както и при настаняване или напускане на болница, 

грижи след болнично лечение, рехабилитация и др. 

4. Поддържа редовна връзка с роднините/близките и им предоставя текуща 

информация за състоянието на потребителя. 

5. Води задължителната работна документация и отчетност, утвърдена по проекта. 

6. Незабавно уведомява управителя и ръководителя на проекта за възникнали събития, 

застрашаващи безопасността и здравето на потребителите на услугите.  

7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за длъжността. 

 

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Отговаря за достоверността на информацията, която отразява в работните документи 

и своевременното ѝ предоставяне на социалният работник/ управителя на услугата.  

2. Прилага в работата си всички утвърдени закони, правилници и наредби, 

регламентиращи предоставянето на социални услуги в общността, както и заповеди 

на работодателя. 

3. Отговорен е за опазване на материалната база, която му е предоставена, както и за 

нейното използване в режим на икономичност и пестеливост. 

8. Отговорен е за опазването на личните данни, сведения, факти и информация, 

станали му известни по повод изпълнението на служебните му задължения, освен в 

случаите, когато застрашават здравето и живота на потребителя. 

4. Длъжен е да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на 

труд. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

1. Длъжността е подчинена на управител, социални услуги в общността. 

2. При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и 

взаимоотношения с: 

• екипа за управление на проекта; 

• персонала по проекта – социален работник, консултант подкрепена заетост, 

медицинска сестра и социални асистенти.  

• потребителите на услугите и техни близки/ роднини. 

 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД 

1. Работата се изпълнява мобилно в домовете на потребителите по проекта в община 

Гоце Делчев. 

2. Длъжността се заема с трудов договор за период от 12 (дванадесет) месеца и пълно 

работно време. 

3. Режим на труд и почивка - продължителността на работното време е 8 (осем) часа на 

ден, с 1 час почивка за обяд.  

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

1. Образование – завършено минимум начално образование. 

2. Професионален опит – не се изисква. Наличието на доказан професионален опит на 

сходна длъжност ще се счита за предимство за кандидата.  
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3. Лични качества – общителност, организираност и отговорност, позитивна нагласа за 

работа с лица в неравностойно положение (хора с увреждания и самотно живеещи 

възрастни хора); умения за самостоятелна работа и работа в екип, умения за вземане 

на самостоятелни решения, в рамките на изпълнение на ежедневната работа. 

 

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от 

работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и 

структурни промени. 

 

 

 

Изготвил: Парашкева Сотирова – ръководител проект „Отново на работа” 

 

 

Запознат/а съм и имам екземпляр от длъжностната характеристика. 

 

 

Работник: ................................................................................................................. 
/име, презиме, фамилия, подпис/ 

Дата: ………………… г. 
 

 

 


