
Стр. 1 от 1URI 1741

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА 

ПО ЧЛ. 18б, АЛ. 1 ОТ ЗСП

(Утвърден образец от изпълнителния директор на АСП, съгласно Заповед № РД 01-226 от 24.2.2016 г.)

Наименование на услугата:

Целеви групи:
(Описва се за кого е предназначена услугата: пълнолетни лица с физически увреждания; с психични разстройства или 

деменция; с умствена изостаналост; със сетивни нарушения; стари хора; възрастова граница на пълнолетните лица и 

др.)

Дейности:
(Описват се специфичните дейности, които доставчикът ще предоставя по услугата, съобразени с утвърдените от 

изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане методическо ръководство и/или указание за работа 

по предоставянето на социалната услуга.)

Човешки ресурси:
(Посочват се броят и квалификацията на специалистите и доброволците, които ще бъдат включени в 

осъществяването на дейностите по услугата.)

Материална база:
(Посочва се точен адрес на мястото, където ще се предоставя услугата, телефон, e-mail, лице за контакти, както и 

описание на базата и условията за осъществяване на дейността.)

Желателно е социалната услуга да бъде формулирана, съгласно номенклатурния списък за 

социалните услуги в глава Трета, чл. 36, от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане (ППЗСП).  

При необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се 

разкриват и други видове социални услуги, които не са включени в номенклатурния списък.

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата: Запази

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 
последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Версия 1 Дата на създаване 01.12.2020 г.
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