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О Б Я В А 

отворен е прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ за включване в механизма 

ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г. 

Наредбата за включване в механизма лична помощ е нормативен акт, разработен в 
изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен 
контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и 
последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и 
прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, 
асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при 
спазване на изискванията на трудовото законодателство. 

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е 
издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално 
осигуряване” - Първомай, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.
Заявлението (по образец) се подава лично или чрез упълномощено лице до кмета на общината по 
настоящ адрес. Заявленията са типови – вземат се и се подават в ст. 113 и ст.108, етаж 1, в сградата 
на Общинска администрация – Първомай, могат да се изтеглят и от интернет сайта на общината на 
следния линк:https://www.parvomai.bg

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за 
задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. 
Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е 
направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент. 

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и 
документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител 
(за справка). 

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат: 

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на 
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на 
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 1 септември 2019 г.  

Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в 
механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.


