
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2021 – Компонент 1   
                                            Приложение – Писмо за подкрепа  

 

  
 
ДО 
Г-ЖА/Г-Н ……………………………………………  

(трите имена на лицето с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка) 
п.к. ……. ГР. / С. ………….., УЛ./БУЛ. „…….…..” № …/БЛ. …, ВХ. …, ЕТ. …, АП. …  

(постоянен адрес на лицето с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка) 
 
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, 
 
Във връзка с Ваше искане с вх. №……/………. г., Ви информирам, че дирекция 

„Социално подпомагане”  
ПОДКРЕПЯ     (вярното се отбелязва със знак „Х”)      НЕ ПОДКРЕПЯ 

намерението Ви за кандидатстване по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” на 
Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата) 
с проектно предложение ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ЖИЛИЩНА 
СГРАДА, находяща се ………………………………… (адресът на жилищната сграда 
трябва да съвпада с постоянния адрес на лицето с трайно увреждане, придвижващо се с 
инвалидна количка), предвид обстоятелството, че 

ПОПАДАТЕ    (вярното се отбелязва със знак „Х”)      НЕ ПОПАДАТЕ  
в обхвата на целевата група по чл. 6, ал. 1 от Програмата, както следва: 

 
ЛИЦЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ, ПРИДВИЖВАЩО СЕ С ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА 

ДА    (вярното се отбелязва със знак „Х”)    НЕ  
 
С цел обективно оценяване на Вашето проектно предложение (по критериите по чл. 

12, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Програмата – критерий „Брой лица с трайни увреждания, 
придвижващи се с инвалидни колички, които са с постоянен адрес в жилищната сграда” и 
критерий „Брой лица с трайни увреждания, които са със затруднения в придвижването и са 
с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда”), Ви уведомявам, че в жилищната 
сграда, за която е проектното Ви предложение, има общо: 
 
1. ....... (брой) лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които 
са с постоянен адрес в същата жилищна сграда, в т.ч.: 

……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 

 
2. ....... (брой) лица с трайни увреждания и затруднения в придвижването, но без 
инвалидни колички, които са с постоянен адрес в същата жилищна сграда, в т.ч.: 

……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
 

2.1. ....... (брой) лица с трайни увреждания и затруднения в придвижването, но без 
инвалидни колички, които са с настоящ адрес в същата жилищна сграда, в т.ч.: 

……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
……………………………….………………………………….. (име, презиме и фамилия) 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ................... (населено място): 
 
…………………………………. (име, фамилия, подпис и печат) 


