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ОБЯВА 

 
Община Рила в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в 

изпълнение на Закона за социалните услуги обявява приема на документи от кандидат - потребители на 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“.  

  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова 

подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ и/или 

„Домашен помощник“. 

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от „Социален асистент“ 

и/или „Домашен помощник“  за: 

 самообслужване; 

 движение и придвижване; 

 промяна и поддържане на позицията на тялото; 

 изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

  комуникация. 

Кандидат - потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат следните лица: 

 лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по 

съответния ред степен на намалена работоспособност; 

 деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, 

които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които 

не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

Необходимите документи за предоставяне на Социална услуга „Асистентска подкрепа“ са:  

 Заявление- декларация (по образец, приложение 1) , към което се прилагат: 

 документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (за справка) 

 документ за самоличност на родителя, настойника, попечителя (за справка) 

 копие от амбулаторен картон (ако има такъв) 

 експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) 

 медицински документи – епикризи, становища или служебна бележка от личен лекар, удостоверяващи  

здравословното състояние (за лицата без ЕР на ТЕЛК/НЕЛК ) 

 документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие) 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679)
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 пълномощно (нотариално заверено), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – 

          когато не се подава лично 

 

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един 

потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на 

потребностите и последващите - индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и 

сключения договор за ползване на услугата. 

Лицата, които ще ползват асистентска подкрепа през 2021г. не заплащат такса, сгълсно § 7 от 

ППЗСУ. 

Необходимите документи от кандидат - потребители, желаещи да ползват социалната услуга 

„Асистентска подкрепа“ се подават в деловодството на Общинска администрация, град Рила, пл. 

„Възраждане” № 1. 

  

 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила                 Дата: 22.11.2021г.  

  
Изготвил: 

 Спаска Драгомирова, 

Ръководител на Социална  услуга“ Асистентска подкрепа „ в Община Рила  
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