
 

 

                                                                                                              

   

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Договор № BG05M9OP001-2.061-0003-C01 

„Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки 

множествени увреждания в гр. Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“,съфинансиран от Европейския социален фонд 

 

 

 

Вх. №…………….. 

Дата………………                                                              Приложение № 1   

  

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

                         

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е – Д Е К Л А Р А Ц И Я 

От ............................................................................................................................................................ 

 (трите имена на лицето, кандидатстващо за потребител на услугата) 

 

ЕГН ………………...................., лична карта № ............................................., издадена на .......................... 

от МВР – ......................................................., Настоящ адрес: гр.(с) ....................................................., 

ж.к./ул. ........................................................……………… ………, №......., бл. ....., вх. ......, ет. ....., ап. ........ 

Телефон за контакти: ..........................................., e-mail: ……………......................... 

 

 

Данни на настойника/попечителя на кандидат-потребителя: 

................................................................................................................................................................... 

(трите имена на настойника/ попечителя) 

ЕГН ………………...................., лична карта № ............................................., издадена на .......................... 

от МВР – …..................................................., Настоящ адрес: гр.(с) ....................................................., 

ж.к./ул. ........................................................……………… ………, №......., бл. ....., вх. ......, ет. ....., ап. ........ 

Телефон за контакти: ..........................................., e-mail: ……………......................... 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

Моля, да бъда допуснат/а до участие в подбор на потребители на Център за подкрепа на лица с 

увреждания, включително с тежки множествени увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 
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по Процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. 

Притежавам Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК № ................................./дата ........................., със 

срок до ............................; трайно намалена работоспособност/ вид и степен увреждане .........  (в 

проценти).  

 

1. Желая да ползвам следните социални услуги: 

 Дневна и почасова услуга в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки 

множествени увреждания; 

  Мобилни услуги в домашна среда; 

  Заместваща грижа. 

/Желаното се отбелязва/ 

 

2. Декларирам, че: 

 Посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка. 

 Съгласен/а съм да допусна в дома си служители на Центъра, за да ми оказват подкрепа по начин, 

който предварително сме уговорили.  

 

Информиран съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Закона за 

защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия 

подбор. Община Исперих се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица. 

 

3. Прилагам следните документи: 

 Документ за самоличност (за справка); 

 Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка); 

 Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК/ ЛКК. (копия); 

 Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата; 

 Други актуални медицински документи; 

 Копие на удостоверението от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е 

поставено под запрещение); 

 Декларация за обработка на личните данни (по образец - Приложение № 2); 

       Декларация за  избягване на двойно финансиране (по образец - Приложение № 3); 
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      Други документи..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото заявление, нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата:……………………….   Декларатор:…………………………………. 

                 ( подпис ) 

 

 

Попечител/настойник: …………………….. 

                           ( подпис ) 
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