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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 2 0

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот” приета с
Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г., изм. и доп. - Решение
№ 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25
от 27.11.2008 г., Решение № 746 по Протокол № 53 от 3.12.2009 г.,
Решение № 662 по Протокол № 78 от 2.12.2010 г., Решение № 494 по
Протокол № 95 от 28.07.2011 г., Решение № 443 по Протокол № 21 от
19.07.2012 г., Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. с
Решение № 616 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. - в сила от 1.01.2014 г.,
изм. и доп. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп.
- Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 1.01.2018 г..
На основание чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.63, т.5 и чл.93, т.2 от Закона за хората с
увреждания във вр. с чл.36, ал.5 от Правилник по прилагане на Закона за
социалното подпомагане

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”,
както следва:
§1. Думите „Наредбата е приета на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и
чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
както и на основание чл.38 от Закона за интеграция на хората с увреждания
и чл.36, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.”
се заменят с думите:

„Наредбата е приета на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.17 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, както и на
основание чл.63, т.5 и чл.93, т.2 от Закон за хората с увреждания във вр. с
чл.36, ал.5 от Правилник по прилагане на Закон за социалното
подпомагане.”
§2. Създава се нова ал. 2 към чл. 2, както следва:
„(2) Ползватели на услугите „Асистент за независим и активен живот” и
„Асистент за независимо детство” не могат да бъдат лица/деца с трайни
увреждания, които са ползватели на лична помощ по условията и реда на
Закона за личната помощ, на дейности, финансирани от националния
бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за
задоволяване на същите потребности на ползвателя и/или на сходни
социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент,
домашен помощник, за които кандидатите за ползватели на услугите
„Асистенти за независим живот“ имат сключен договор.”
§3. Досегашният текст на чл. 4, ал. 1, т. 1:
„1. са навършили 18-годишна възраст към момента на започване
ползването на социалната услуга, които имат 90 % и над 90 % трайно
намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи
валидно решение на TEЛK или HEЛK и са до определената в чл. 68, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по
трудов, граждански договор или служебно правоотношение.”
се изменя, както следва:
„1. са навършили 18-годишна възраст към момента на започване
ползването на социалната услуга, които имат 90 % и над 90 % трайно
намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи
валидно решение на TEЛK или HEЛK.”
§4. Досегашния текст на чл. 5, ал. 2, т. 2:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател - копие и оригинал за справка,
както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от
постоянния адрес.”
се изменя, както следва:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател - за справка”
§5. Досегашния текст на чл. 5, ал. 2, т. 3:
„3. Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата или законния
му представител, че ползва или не ползва сходни социални услуги по
други дейности и програми.”
се изменя, както следва:
„3. Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата или законния
му представител, че ползва или не ползва личната помощ по реда на
Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния бюджет,

бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на
същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда:
личен асистент, социален асистент, домашен помощник.”
§6. Досегашният текст на чл. 6б, ал. 2, т. 2:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години - акт за
раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ
адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;”
се изменя, както следва:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години - акт за
раждане) - за справка;”
§7. Досегашния текст на чл. 6б, ал. 2, т. 3:
„3. Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или
законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални
услуги по други дейности и програми.”
се изменя, както следва:
„3. Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или
законния му представител, ползва или не ползва личната помощ по реда на
Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния бюджет,
бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на
същите потребности и/или сходни социални услуги в домашна среда:
личен асистент, социален асистент, домашен помощник.”
§8. Досегашният текст на чл. 9, ал. 1, т. 2:
„2. лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ
адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;”
се изменя както следва:
„2. лична карта (за справка);”
§9. Досегашният текст на чл. 9, ал. 1, т. 3:
„3. свидетелство за съдимост”
Отменя се.
§10. Досегашният текст на чл. 16, ал. 1, т. 1:
„1. Да са регистрирани като администратори на лични данни в Комисията
за защита на личните данни”
Отменя се.
§11. Създава се нова ал. 4 към чл.23:
„(4) Когато се установи, че кандидат, ползвател на някоя от услугите
„Асистенти за независим живот” и/или негов законен представител е
декларирал неверни обстоятелства или е установено едновременно
ползване на социалната услуга „Асистент за независим и активен
живот”/„Асистент за независимо детство” и на лична помощ по реда на
Закона за личната помощ или на дейности, финансирани за задоволяване
на същите потребности от националния бюджет, бюджета на Общността

или друга донорска програма, същият губи правото си да ползва услугите
за срок от две години.”
§12. Досегашният текст на т. 10 от §1 от Допълнителни разпоредби:
„10. Месечните помощи по Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ и
тези предоставяни по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника
за прилагането на ЗСП, както и Закона за интеграция на хората с
увреждания /ЗИХУ/ и Правилника за прилагането му не следва да се
приемат като сходни социални услуги съгласно чл. 4, т. 3 и чл. 6а, т. 3 от
НПСУАНЖ. Сходни социални услуги са изброените в ППЗСП социални
услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен
помощник, домашен социален патронаж (включващ и асистентска помощ),
за които лицата имат сключен договор.”
се изменя, както следва:
„10. Месечните помощи по Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ и
тези предоставяни по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника
за прилагането на ЗСП /ППЗСП/, добавката за чужда помощ, предоставяна
по реда на чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, както и
финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и
Правилника за прилагането му не следва да се приемат като сходни
социални услуги съгласно чл. 2, ал. 2, чл. 4, т. 3, чл. 6а, т. 3 от НПСУАНЖ.
Сходни социални услуги по смисъла на НПСУАНЖ, са дейности,
финансирани по Закона за личната помощ, от националния бюджет,
бюджета на Общността или друга донорска програма за задоволяване на
същите потребности на ползвателя и/или социални услуги в домашна
среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник, за които
кандидатите за ползватели на услугите „Асистенти за независим живот“
имат сключен договор.”
§13. Досегашния текст в Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН............................, лична карта №: .............................., изд. на: .......................,
от...........................................
адрес: гр......................, ж.к...................................., ул..............................................,
бл. ....., вх........,ап......... тел........................................
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)
ЕГН............................, лична карта №............................, изд. на: .......................,
от......................................
адрес: гр......................, ж.к......................................, ул.............................................., бл.....,
вх........, ап......... тел........................................
се изменя и допълва, както следва:
.......................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН: ...............................,
постоянен адрес: гр. ……………...…., ж.к....................................,

ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........,
настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес):
гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........, тел.: .......................................
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)
адрес за кореспонденция:
гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........, тел.: .......................................

§14. Досегашния текст на Приложение № 1.1, т. 2 към НПСУАНЖ:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател – копие и оригинал за справка,
както и удостоверение за настоящ адрес, случай, че той е различен от
постоянния адрес.”
се изменя както следва:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател - оригинал (за справка).”
§15. Досегашния текст на Приложение № 1.1, т. 3 към НПСУАНЖ:
„3. Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата и/или
законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални
услуги по други дейности и програми.”
се изменя, както следва:
„3. Декларация по образец (Приложение № 1.2) от кандидата и/или
законния му представител, че ползва или не ползва лична помощ по реда
на Закона за личната помощ, дейности, финансирани от националния
бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма за
задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в
домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник.”
§16. Досегашния текст на Приложение № 1.1, т. 5 към НПСУАНЖ:
„5. Ако кандидатът за социалната услуга работи:
- по трудово или служебно правоотношение - служебна бележка от
работодателя (Приложение № 1.4) и заверено с подпис и печат от
работодателя копие от трудов договор или заповед за назначаване;
- при извършване на дейност по граждански договор - служебна бележка от
възложителя за вида извършвана дейност (Приложение № 1.4) и заверено с
подпис и печат от възложителя копие от граждански договор;”
Отменя се.
§17. Досегашния текст на Приложение № 1.1, т. 6 към НПСУАНЖ:
„6. Ако кандидатът за социалната услуга учи - уверение в което е
отразено, че лицето е със записан семестър за настоящата година или
служебна бележка от учебното заведение или организацията за
професионална квалификация, както и документ за платена такса за
обучението.”
Oтменя се.

§18. Досегашната т. 7 на Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ:
„7. Заявление по образец (Приложение № 1.5) от кандидата и/или законния
му представител за избор на асистент/и.”
се изменя на т. 5, както следва:
„5. Заявление по образец (Приложение № 1.5) от кандидата и/или законния
му представител за избор на асистент/и.”
§19. Досегашната т. 8 на Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ:
„8. Документи за участие на кандидата в други дейности за активно
социално включване, насочени към пълноценно участие в икономическия,
образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към
подобряване на здравословното му състояние.”
се изменя на т. 6, както следва:
„6. Документи за участие на кандидата в други дейности за активно
социално включване, насочени към пълноценно участие в икономическия,
образователния, социално-културния живот и други такива, насочени към
подобряване на здравословното му състояние.”
§20. Досегашната т. 9 на Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ:
„9. Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в
документите и обстоятелствата.”
се изменя на т. 7, както следва:
„7. Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в
документите и обстоятелствата.”
§21. Досегашния текст на Приложение № 1.1 към НПСУАНЖ:
„Съгласен съм да предоставя личните си данни във връзка с
кандидатстването ми за социалната услуга „Асистент за независим и
активен живот”. Съгласен съм подадените от мен документи и
обстоятелства да бъдат проверявани в НАП, НОИ, РКМЕ и други
организации във връзка с предоставените от мен данни”
Отменя се.
§22. Досегашния текст на Приложение № 1.2 към НПСУАНЖ:
Данни на кандидата: .............................................................................................. ..................................,
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ..............................
..................................................... ........................................, бл........., вх............,ет...........ап...................
тел.......................................................
Данни на законния представител:
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)

ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ................................
..................................................... ........................................, бл........., вх............,ет...........ап....................
се изменя както следва:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
……………………………........................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

§23. Досегашния текст на Приложение № 1.2 към НПСУАНЖ:
На основание чл. 5, ал. 2, т. 3 и от Наредба за предоставяне на социалните
услуги „Асистенти за независим живот”, декларирам, че:
- ....................................... сходни социални услуги по други дейности и
програми.
/ползвам/ не ползвам/
се изменя, както следва:
На основание чл. 2, ал. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за предоставяне на
социалните услуги „Асистенти за независим живот”, декларирам, че:
- ...................................... лична помощ по реда на Закона за личната
помощ, дейности,
/ползвам/ не ползвам/
финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или
друга донорска програма за задоволяване на същите потребности и/или
сходни социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален
асистент, домашен помощник.”
§24. Досегашния текст на Приложение № 1.3 към НПСУАНЖ:
Данни на кандидата: .............................................................................................. ..................................,
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ..............................
..................................................... ........................................, бл........., вх............,ет...........ап...................
тел.......................................................
Данни на законния представител:
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ................................

..................................................... ........................................, бл........., вх............,ет...........ап....................
се изменя, както следва:
……………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

§25. Приложение № 1.4 към НПСУАНЖ се отменя.
§26. Досегашния текст на Приложение № 1.5 към НПСУАНЖ:
Данни на кандидата: ...................................................................................................,
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ................................
..................................................... ........................................, бл........., вх............, ет...........ап....................
тел.......................................................
Данни на законния представител:
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ................................
..................................................... ........................................, бл........., вх............, ет...........ап....................
се изменя както следва:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

§27. Досегашния текст на Приложение № 1.6 към НПСУАНЖ:
.................... ............................................................................................................. ..................................,
(трите имена на кандидата)
ЕГН .................................., лична карта№: ......... .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ ....................., ул .... ........................, бл ................., вх
..................................................... ........,ап...............
тел........................................
...
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)
ЕГН ............................ ......., лична карта №:......... ....................., изд. на: ............................,
от.....................

адрес: гр........................, ж.к ........ ......................., ул..........................., бл ............ ....., вх
..................................................... ........,ап...........
тел........................................
се изменя както следва:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на кандидата)
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

§28. Досегашния текст на Приложение № 1.7 към НПСУАНЖ:
На...............................................................................................................................................................
ЕГН........................., лична карта №.........................., изд. на..............от .............................................
Адрес гр. (с.):....................................Община: .......................................................................................
Ул.№ (ж.к.) .................................... бл.......... вх.. ...... ет. ....... ап. ....... тел.: .....................................
Законен представител /попечител/ настойник
Име .......................................................................................................................................................
ЕГН........................., лична карта №.........................., изд. на..............от ............................................
се изменя, както следва:
На...............................................................................................................................................................
ЕГН:……………………………..
Законен представител/ попечител/настойник ....................................................................................................................................................................

§29. Досегашния текст на Приложение № 1.8 към НПСУАНЖ:
.................... ............................................................................................................. ..................................,
(трите имена на кандидат/ ползвател на услугата)
ЕГН............................, лична карта№:.............................., изд. на:.......................,
от...........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул.............................................., бл.....,
вх........,ап.........тел........................................
...
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)
ЕГН............................, лична карта№:.............................., изд. на:.......................,
от...........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул.............................................., бл.....,
вх........,ап.........
тел........................................
се изменя, както следва:
...................................................................................................................................................
(трите имена на кандидат/ползвател на услугата)
ЕГН: ...............................,
...................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

§30. Досегашния текст на Приложение № 1.8 към НПСУАНЖ:
„Съгласен съм да предоставя личните си данни във връзка с кандидатстването ми за
асистент в социалните услуги „Асистенти за независим живот”. Съгласен съм подадените от

мен документи и обстоятелства да бъдат проверявани в НАП, НОИ, РКМЕ и други организации
във връзка с предоставените от мен данни.”
Отменя се.

§31. Досегашния текст на Приложение № 1.9 към НПСУАНЖ:
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)
ЕГН ............................ ......, лична карта№: ......... .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ ....................., ул .... ........................, бл ................., вх
..................................................... ........,ап...............
тел........................................
се изменя както следва:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)
ЕГН: ...............................,
постоянен адрес: гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........,
настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес):
гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........,
тел.: .......................................

§32. Досегашния текст на Приложение № 1.9, т. 2 към НПСУАНЖ:
„2. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ
адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес)”
се изменя както, следва:
„2. Лична карта (за справка).”
§33. Досегашния текст на Приложение № 1.9, т. 3 към НПСУАНЖ:
„3. Свидетелство за съдимост.”
Отменя се.
§34. Досегашната т. 4 на Приложение № 1.9 към НПСУАНЖ:
„4. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи
или декларация, че не работи.”
се изменя на т. 3, както следва:
„3. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи
или декларация, че не работи.”
§35. Досегашната т. 5 на Приложение № 1.9 към НПСУАНЖ:
„5. Декларация по образец (Приложение № 1.10) че кандидатът за асистент
не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане,
на което е определена чужда помощ.”
се изменя на т. 4, както следва:
„4. Декларация по образец (Приложение № 1.10) че кандидатът за асистент
не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане,
на което е определена чужда помощ.”

§36. Досегашната т. 6 на Приложение № 1.9 към НПСУАНЖ:
„6. Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в
документите и обстоятелствата.”
се изменя на т. 5, както следва:
„5. Декларация по образец (Приложение № 1.6) за липса на промяна в
документите и обстоятелствата.”
§37. Досегашния текст на Приложение № 1.9, т. 6 към НПСУАНЖ:
„Съгласен съм да предоставя личните си данни във връзка с
кандидатстването ми за асистент в социалните услуги „Асистенти за
независим живот”. Съгласен съм подадените от мен документи и
обстоятелства да бъдат проверявани в НАП, НОИ, РКМЕ и други
организации във връзка с предоставените от мен данни.”
Отменя се.
§38. Досегашния текст на Приложение № 1.10 към НПСУАНЖ:
.......................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)
ЕГН ......................... ......, лична карта №: ..... .............., изд. на: ....................., от
........................................................
адрес: гр............................, ж.к.................., ул ......................................,
бл........., вх............, ет...........ап....................
тел.......................................................
се изменя, както следва:

...................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)

§39. Досегашния текст на Приложение № 1.11 към НПСУАНЖ:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на ползвателя на услугата)
ЕГН............................,
лична
карта
№:
..............................,
изд.
на:.......................,
от........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул.............................................., бл.....,
вх........,ап.........тел........................................,
...................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)
ЕГН............................, лична карта№:.............................., изд. на:.......................,
от........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул.............................................., бл.....,
вх........,ап.........тел........................................
наричан за краткост Възложител
и
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент по услугата)
ЕГН............................,
лична
карта№:..............................,
изд.
на:.......................,
от........................................

адрес: гр......................, ж.к............................................,
вх........,ап.........тел........................................,

ул..............................................,

бл.....,

се изменя, както следва:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на ползвателя на услугата)
ЕГН.........................................,
постоянен адрес: гр. ........................, ж.к..............................,
ул. ..................................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........,
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)
ЕГН.........................................,
постоянен адрес: гр. ..........................., ж.к. ...........................................,
ул. ..............................................,
бл. ....., вх. ........, ап. .........
наричан за краткост Възложител
и
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент по услугата)
ЕГН............................,
постоянен адрес: гр. ................................, ж.к. ..........................................,
ул. …..............................................,
бл. ........, вх. ........, ап. ........,
наричан за краткост Изпълнител

§40. Досегашния текст на Приложение № 2.1 към НПСУАНЖ:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

ЕГН............................, лична карта №:.............................., изд. на:.......................
от...........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул..............................................,
бл....., вх........,ап.........
тел........................................
...................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

ЕГН............................,лична
карта№:............................,
изд.
на:...................,
от...........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул..............................................,
бл.....,вх........,ап.........
тел........................................
се изменя, както следва:
.......................................................................................................................................................
(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН: ...............................,
постоянен адрес: гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........,
настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес).:
гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........, тел.: .......................................
.......................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

адрес за кореспонденция:
гр. ……………...…., ж.к....................................,
ул. .........................................., бл. ......., вх. ........, ап. ........, тел.: .......................................

§41. Досегашния текст на Приложение № 2.1, т. 2 към НПСУАНЖ:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 години-акт
за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за
настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.”
се изменя, както следва:
„2. Лична карта на кандидата за ползвател (за децата до 14 годиниакт за раждане) - за справка;”
§42. Досегашния текст на Приложение № 2.1, т. 3 към НПСУАНЖ:
„3. Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или
законния му представител, че ползва или не ползва сходни социални
услуги по други дейности и програми.”
се изменя, както следва:
„3. Декларация по образец (Приложение № 2.2) от кандидата и/или
законния му представител, че ползва или не ползва лична помощ по
реда на Закона за личната помощ, дейности, финансирани от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска
програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни
социални услуги в домашна среда: личен асистент, социален асистент,
домашен помощник.”
§43. Досегашния текст на Приложение № 2.1 към НПСУАНЖ:
„Съгласен съм да предоставя личните си данни във връзка с
кандидатстването ми за социалната услуга „Асистент за независим и
активен живот”. Съгласен съм подадените от мен документи и
обстоятелства да бъдат проверявани в НАП, НОИ, РКМЕ и други
организации във връзка с предоставените от мен данни”
Отменя се.
§44. Досегашния текст на Приложение № 2.2 към НПСУАНЖ:
Данни на кандида
.............................................................................................................................................................
,
(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к..................................., ул .................................................,
бл........., вх............, ет...........ап...................
тел.......................................................
Данни на законния представител:
............................................................................................................................................................,
....

(трите имена на законния представител)

ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к..............................., ул ................................
бл........., вх............,ет...........ап....................
се изменя, както следва:
…………………….....................................................................................................................................
.......
(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
………………………………………….....................................................................................................
.......
(трите имена на законния представител)

§45. Досегашния текст на Приложение № 2.2 към НПСУАНЖ:
На основание чл. 6б, ал. 2, т. 3 от Наредбата за предоставяне на социалните услуги
„Асистенти за независим живот”, декларирам, че:
- ....................................... сходни социални услуги по други дейности и програми.
/ползвам/ не ползвам/
се изменя, както следва:
На основание чл. 2, ал. 2 и чл. 6б, ал. 2, т. 3 от Наредбата за предоставяне на
социалните услуги „Асистенти за независим живот”, декларирам, че:
- ....................................... лична помощ по реда на Закона за личната помощ, дейности,
/ползвам/ не ползвам/
финансирани от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска
програма за задоволяване на същите потребности и/или сходни социални услуги в
домашна среда: личен асистент, социален асистент, домашен помощник.”

§46. Досегашния текст на Приложение № 2.3 към НПСУАНЖ:
Данни на кандидата: .............................................................................................. ..................................,
(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ..............................
..................................................... ........................................, бл........., вх............,ет...........ап...................
тел.......................................................
Данни на законния представител:
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)
ЕГН .................................., лична карта №: ........ .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ................................
..................................................... ........................................, бл........., вх............,ет...........ап....................
се изменя, както следва:
................................................................................................................................ ……...........................
(трите имена на детето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
..................................................................................................................................... ............................,.
(трите имена на законния представител)

§47. Досегашния текст на Приложение № 2.4 към НПСУАНЖ:
.................... ............................................................................................................. ..................................,
(трите имена на кандидата)
ЕГН .................................., лична карта№: ......... .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ ....................., ул .... ........................, бл ................., вх
..................................................... ........,ап...............
тел........................................
..................................................................................................................................... ............................,.
..
(трите имена на законния представител)
ЕГН ............................ ......., лична карта №:......... ....................., изд. на: ............................,
от.....................
адрес: гр........................, ж.к ........ ......................., ул..........................., бл ............ ....., вх
..................................................... ........,ап...........
тел........................................
се изменя, както следва:
.................... ............................................................................................................. ..................................,
(трите имена на кандидата)
..................................................................................................................................... ............................,.
..
(трите имена на законния представител)

§48. Досегашния текст на Приложение № 2.5 към НПСУАНЖ:
На...............................................................................................................................................................
ЕГН........................., лична карта №.........................., изд. на..............от .............................................
Адрес гр. (с.):....................................Община: .......................................................................................
Ул.№ (ж.к.) .................................... бл.......... вх.. ...... ет. ....... ап. ....... тел.: .....................................
Законен представител /попечител/ настойник
Име ..........................................................................................................................................................
ЕГН ........................., лична карта №.........................., изд. на..............от ............................................
се изменя, както следва:
На
................................................................................................................................................................
ЕГН ..............................
Законен представител /попечител/ настойник
……………………………………………………………………………………………………...

§49. Досегашния текст на Приложение № 2.6 към НПСУАНЖ:
.................... ............................................................................................................. ..................................,
(трите имена на кандидат/ ползвател на услугата)
ЕГН ............................, лична карта № .............................., изд. на .......................,
от...........................................
адрес: гр. ....................., ж.к. ..........................................., ул. .............................................,
бл. ...., вх. ......., ап. ........
тел. .......................................
...
..................................................................................................................................... ............................,.
...
(трите имена на законния представител)

ЕГН............................, лична карта№:.............................., изд. на:.......................,
от...........................................
адрес: гр. ....................., ж.к. ..........................................., ул. .............................................,
бл. ...., вх. .......,ап. ........
тел.: .......................................
се изменя, както следва:
.................................................................................................................................................................................
(трите имена на кандидат/ ползвател на услугата)
ЕГН......................................
..................................................................................................................................... ..............................
.....
(трите имена на законния представител)

§50. Досегашния текст на Приложение № 2.6 към НПСУАНЖ:
„Съгласен съм да предоставя личните си данни във връзка с кандидатстването ми за
социалната услуга „Асистент за независимо детство”. Съгласен съм подадените от мен
документи и обстоятелства да бъдат проверявани в НАП, НОИ, РКМЕ и други организации във
връзка с предоставените от мен данни.”
Отменя се.

§51. Досегашния текст на Приложение № 2.7 към НПСУАНЖ:
................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)
ЕГН: ........................... ......, лична карта№: ......... .............., изд. на:....................., от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ ....................., ул .... ........................, бл ................., вх
..................................................... ........,ап...............
тел........................................
се изменя, както следва:
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент на услугата)
ЕГН: ........................... ......,
постоянен адрес: гр. ............................, ж. к. ……...................., ул. ................................................,
бл. ………., вх. ………, ап. …..
настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния адрес):
гр..............................., ж. к. .................., ул. .................... ........................,
бл. ………., вх. ………, ап. ………
тел........................................

§52. Досегашния текст на Приложение № 2.7, т.2 към НПСУАНЖ:
„2. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за
настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.”
се изменя както следва:
„2. Лична карта (за справка).”
§53. Досегашния текст на Приложение № 2.7, т. 3 към НПСУАНЖ:
„3. Свидетелство за съдимост.”
Отменя се.

§54. Досегашния текст на Приложение № 2.7, т. 4 към НПСУАНЖ:
„4. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи
или декларация, че не работи.”
се изменя, както следва:
„3. Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент
работи или декларация, че не работи.”
§55. Досегашната т. 5 на Приложение № 2.7 към НПСУАНЖ:
„5. Декларация по образец (Приложение № 2.8) че кандидатът за
асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане, на което е определена чужда помощ.”
се изменя на т. 4, както следва:
„4. Декларация по образец (Приложение № 2.8) че кандидатът за
асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен
на увреждане, на което е определена чужда помощ.”
§56. Досегашната т. 6 на Приложение № 2.7 към НПСУАНЖ:
„6. Декларация по образец (Приложение № 2.4) за липса на промяна в
документите и обстоятелствата.”
се изменя на т. 5, както следва:
„5. Декларация по образец (Приложение № 2.4) за липса на
промяна в документите и обстоятелствата.”
§ 57. Досегашния текст на Приложение № 2.7 към НПСУАНЖ:
„Съгласен съм да предоставя личните си данни във връзка с
кандидатстването ми за социалната услуга „Асистент за независимо
детство”. Съгласен съм подадените от мен документи и обстоятелства да
бъдат проверявани в НАП, НОИ, РКМЕ и други организации във връзка с
предоставените от мен данни.”
Отменя се.
§ 58. Досегашния текст на Приложение № 2.8 към НПСУАНЖ:
ЕГН .................................., лична карта №: ........ ..............,
изд.
на:.....................,
от
...........................................................
адрес: гр............................, ж.к ........ .........................................................................., ул ................................
..................................................... ........................................, бл........., вх............, ет...........ап....................
тел.......................................................
Отменя се.

§59. Досегашния текст на Приложение № 2.9 към НПСУАНЖ:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на ползвателя на услугата)
ЕГН............................, лична карта №:............................., изд. на:.......................,
от........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул..............................................,
бл....., вх........,ап.........тел........................................,
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)

ЕГН............................, лична карта №:.............................., изд. на:.......................,
от.......................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул.............................................., бл.....,
вх........,ап.........тел........................................
наричан за краткост Възложител
и
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент по услугата)
ЕГН............................, лична карта №:.............................., изд. на:.......................,
от........................................
адрес: гр......................, ж.к............................................, ул..............................................,
бл....., вх........, ап.........тел........................................,
се изменя, както следва:
....................................................................................................................................................................
(трите имена на ползвателя на услугата)
ЕГН: ......................................,
постоянен
адрес:
гр.
………………,
ж.к............................................,
ул..............................................,
бл. ………, вх. ………, ап. ………,
....................................................................................................................................................................
(трите имена на законния представител)
ЕГН: ......................................,
постоянен
адрес:
гр.
………………,
ж.к............................................,
ул..............................................,
бл. ………, вх. ………, ап. ………, тел. …………………………….,
наричан за краткост Възложител
и
....................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, кандидатстващо за асистент по услугата)
ЕГН: ......................................,
постоянен
адрес:
гр.
………………,
ж.к............................................,
ул..............................................,
бл. ………, вх. ………, ап. ………, тел. …………………………….,
наричан за краткост Изпълнител
§60.

Приложения № № 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, към Наредбата се изменят и допълват,
съгласно приложенията към настоящата Наредба.
§61. Думите дирекция „Социални дейности” се заменят с думите
дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти”
навсякъде в текстовете на Наредбата.
§62. Настоящото изменение, прието с Решение № 520 по Протокол
№ 80 от 2019 г., влиза в сила от 01.09.2019 г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 6 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-4646/11.06.2019 и писмо № СОА19-ВК66-4646
/2/17.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

