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 „Независим живот в община Септември” 

Устойчивост 
 

 
 
 
 

 

ОБЯВА  
 

Община Септември в изпълнението на устойчивост за срок от 6 /шест/месеца 

по Проект „Независим живот в община Септември” обявява  процедура за набиране 

на потребители на социалната услуга Телекеър.  

    

І. За  набиране  на  кандидати  за  ползване  на  социалната услуга Телекеър, 
която ще се предоставя в хода на реализация на устойчивостта по проекта, могат 
да кандидатстват:  
 

 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
 Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

 
Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление 

и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично 

упълномощено лице, в сградата на Община Септември, в Центъра за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.  

 

Към заявлението се прилагат следните документи: 
 документ за самоличност (копие и оригинал за справка);  
 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); 
 копие от амбулаторен картон или друг документ(копие на здравна книжка), от 

който да е видно кой е обслужващият личен лекар на лицето, с данни за контакт с 
него. 

 декларация за съгласие за обработка на личните данни ( по образец) 
 декларация за подаване на заявлението от упълномощено лице 
 други документи ................................................................................................................. 

 
Заявления от кандидат-потребителите може да се подават от 06.08.2018г. в 

Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда от  8.30 – 12.30 часа. 
 

За повече информация: 

Гр.Септември, ул. А. Стамболийски № 37А , в Центъра за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда, тел. 0888 187606. 

 

 


