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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
ПО  ПМС № 332 от 22.12.2017 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК 

              
Община Перник изпълява дейности по сключено споразумение с Агенция за 

социално подпомагане на осн. чл. 20 от Постановление № 332 от 22.12.2017 г. за целево 
осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 г. с 
ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

 
 Услугите, които се предоставят са следните: 

1.Услуги предоставяни от социален асистент, свързани със социална подкрепа и 
социално включване. 

2.Услуги предоставяни от личен асистент – помощ при ежедневни дейности, 
свързани с личната хигиена и организация на деня, задоволяване на основни жизнени 
потребности. 

3.Услуги предоставяни от домашен помощник, които целят да подпомогнат лицата в 
дейности свързани с бита и домакинството. 

 
 За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват лица с трайни 

увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва: 
 

 Хора с увреждания и техните семейства;  

 Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
  
 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ: 

 
 Заявление – по образец, който ще получите в община Перник 
 Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие); 
 Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител 

(за справка); 
 Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 
 Медицински протокол на ЛКК (копие); 
 Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); 
 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие); 
 Други документи 

 
 Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи 

(или чрез свой представител) в срок от 26.02.2018 г. до 12.03.2018 г. в сградата на 
Община Перник, ет. 4, стая № 7 .  

 
ВЯРА ЦЕРОВСКА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 
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