РАЗДЕЛ 1
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.
ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ.

1. Какво включва „социалното подпомагане“ ?
Социалното подпомагане в Република България е насочено към осигуряване на
социална закрила и включва:
-отпускане на социални помощи;
-предоставяне на социални услуги.
Те са регламентирани в: Закона за социалното подпомагане/ЗСП/ , Правилник за прилагане
на Закона за социалното подпомагане /ППЗСП/ и Наредба №РД-07-5/2008 г. за условията и
реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Като елемент на системата за социална закрила могат да бъдат включени още:
-Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ и правилника за неговото прилагане
/ ППЗСПД/;
-Закон за интеграция
прилагане/ППЗИХУ/;

на хората с увреждания /ЗИХУ/ и правилника за неговото

-Закон за закрила на детето/ЗЗД/ и правилника за неговото прилагане /ППЗЗД/;
-Постановление № 17/2007г. на Министерски съвет за определяне на условията и реда за
разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им
осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
2. Кой има право на социално подпомагане ?
Право на социално подпомагане имат българските граждани, семействата и съжителстващите лица, които не могат сами чрез труда си или доходи, реализирани от притежавано
имущество, както и с помощта на задължените по закон да ги издържат, да задоволяват
основните си жизнени потребности.
От това право се ползват също:
- чужденците с разрешение за постоянно пребиваване в Република България;
-лицата, на които е предоставено убежище;
-лицата имащи статут на бежанец или хуманитарен статут;
-лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България
е страна.

3. Видове социални помощи:
Социалните помощи са: месечни, целеви и еднократни.
4. При какви условия се отпускат социалните помощи?
Социалните помощи се отпускат след:
-преценка на доходите на лицето или семейството;
-имущественото състояние;
-семейното положение;
-здравословното състояние;
-трудовата и учебната заетост;
-възрастта;
-други констатирани обстоятелства.
Правото на социална помощ е лично и се получава от лицата, след като са изчерпани
всички възможности за самоиздръжка и за издръжка по чл. 140 от Семейния кодекс.
Каква е процедурата за отпускане на социални помощи?
Социалният работник от дирекиция „Социално подпомагане“ в 20 дневен срок от
подаването на заявлението –декларация извършва социална анкета в дома на лицето/
семейството по постоянен адрес. Изготвя социален доклад по образец с мотивирано
предложение за отпускане на помощ, нейния вид и размер или отказ от подпомагане.
Директорът на дирекция “Соцално подпомагане“ в 7 –дневен срок от предоставяне на
доклада издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
Лицето се уведомява писмено в 14-дневен срок за издадената заповед.
Ако е направен отказ за отпускане на социална помощ гражданите подават жалба ,чрез
директора на дирекция „Социално подпомагане“ до директора на Регионална дирекция
за социално подпомагане, като прилагат заповедта за отказ и други документи по
преценка.
Ако директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане също постанови отказ,
то той се обжалва пред Административния съд.

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ
1. Кой има право на месечни социални помощи и как се определят?
Лицата и семействата ,чийто брутен доход е по-нисък от определен диференциран
минимален доход /ДМД/. Диференцираният минималн доход е в пряка зависимост от
гарантираният минимален доход /ГМД/. ГМД се определя с постановление на
Министерски съвет и в настоящият момент е 65.00 лв.

ДМД се определя индивидуално за всяко лице, както следва:
-за лица над 75 години, живеещи сами- 165 на сто от гарантираният минимален
доход/ГМД/;
-за лица над 65 години, живеещи сами- 140 на сто от ГМД;
-за лица над 65 години -100 на сто от ГМД;
-за лице съжителстващо с друго лице/лица или семейство, и за всеки от съвместно
живеещите съпрузи – 66 на сто от ГМД;
-за лице до 65 години живеещо само -73 на сто от ГМД;
-за лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 100 на сто от ГМД;
-за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 125 на сто от ГМД;
-за дете до 16- годишна възраст, а ако учи до придобиване на средно образование ,но
не повече от 20- годишна възраст – 91 на сто от ГМД;
- за дете от 7 до 16 -годишна възраст, а ако учи до придобиване на средно
образование, но не повече от 20 годишна възраст и е допуснало 5 или повече
неизвинени отсъствия за съответния месец – 30 на сто от ГМД;
-за дете от 7 до 16- годишна възраст, което не учи – 20 на сто от ГМД;
-за дете в случаите, когато не е представена служебна бележка удостоверяваща
извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето,
издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор от Регионалната здравна
инспекция - 30 на сто от ГМД;
- за дете- сирак, за дете настанено при близки и роднини или в приемно семйство по
чл. 26 от Закона за закрила на детето, за дете с трайно увреждане - 100 на сто от ГМД;
- за родител отглеждащ сам дете/деца до 3 -годишна възраст - 120 на сто от ГМД;
- за родител отглеждащ сам дете/деца до 16- годишна възраст, а ако учи до
придобиване на средно образование , но не повече от 20 години - 100 на сто от ГМД;
-за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3- годишна
възраст- 100 на сто от ГМД;
Размерът на месечната помощ се определя, като разлика между диференцираният
минимален доход или сума от диференцираните минимални доходи и доходите на
лицата и семействата от предходния месец.
2. Кои са допълнителните условия за отпускане на месечна социална помощ за
лицата и семействата?
1-Обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
За едно лице - едностайно;

За двучленно и тричленно семейство – двустайно;
За четиричленно семейство – тристайно;
За петчленно и по-голямо семейство – четиричленно.
2-Да не са регистрирани , като еднолични търговци и да не са собственици на капитала
на търговско дружество.
3-Да нямат вземания ,влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за
всяко отделно лице да не надхвърля 500 лв.
4-Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник
на доходи.
5-Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка и/или гледане.
6-Лицата и семействата да не са прехвърляли жилищен или вилен, селскостопански
или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5
години.
7- Да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен,
селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през
последните 5 години.
8-Безработните лица да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ най-малко 6
месеца преди подаването на заявлението-декларация за социална помощ и не са
отказвали предлаганата им работа или включване в обучение по Закона за
насърчаване на заетостта, по програми и проекти, финансирани със средства от
европейски и други фондове.

ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ
Целевите помощи са предназначени за покриване на разходите по заплащане на наем
на общински жилища за определени категории лица; за отопление – електроенергия,
топлоенергия, твърдо гориво, природен газ.
Целева помощ е и правото на лицата с трайни увреждания на удостоверение за
пътуване по БДЖ – два пъти в годината, отиване и връщане.
1. Кой има право на месечни целеви помощи за заплащане на наем на
общински жилища ?
Такава помощ се отпуска на лицата, които имат настанителна заповед на тяхно име и
чийто доход от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минимален
доход ,като попадат в една от следните категории:
-сираци до 25-годишна възраст завършили социален учебно-професионален център;
-самотни стари хора над 70 –годишна възраст;
-самотни родители.

2. Кои са условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление ?
Редът и условията са уредени в Наредба № РД07-5/2008г.
Право на целеви помощи за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен
доход за предходните 6 месеца ,преди месеца на подаване на заявление-декларацията е
по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на
условията на чл. 10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
Помощта се отпуска за отоплителен сезон, обхващащ период от м. ноември до м. март на
следващата година . Изплаща се на два пъти:
-за м. ноември и м.декември – не по-късно от края на месеца,следващ месец на издаване
на заповедта,с която е отпусната помощта;
-за м. януари, февруари и март –до 31 януари на следващата година.
Молбите се подават от 1 юли до 31 октомври на текущата година. Лицата декларират
собственоръчно вида на ползваното от тях отопление, като при отопление с
електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура. Когато се
отопляват с твърдо гориво, по тяхно желание помощта може да бъде получена в пари или
чрез предоставяне на твърдо гориво от търговец. Правоимащите лица и семейства, когато
се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта на избран от тях търговец на твърдо
гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година.
При отопление с електроенергия и природен газ помощта се изплаща на правоимащото
лице в пари.
При отопление с топлоенергия помощта се превежда от дирекция „Социално
подпомагане“ на съответното топлофикационно дружество по индивидуалната партида на
правоимащото лице/семейство.

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ
Еднократната помощ се отпуска за задоволяване на ицидентно възникнали здравни,
образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности.
Еднократното помощ не може да надвишава петкратния размер на ГМД или 325 лв.
1. Какви средства се отпускат за издаване на лична карта?
За издаване на лична карта на лицата може да се отпусне еднократна помощ в размер
до размера на ГМД / до 65 лева /.
Размерът на помощта се определя от директора на дирекция „Социално подпомагане“
в зависимост от разходите за закупуване на формуляри и заплащане на таксата за
издаване на лична карта, за снимки и транспортни разходи.
2. В какви случаи се отпуска помощ за лечение в чужбина ?

На лицата получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на
здравеопазването за сметка на бюджета му, може да се отпусне еднократна помощ за
покриване на разходите за лични нужди / дневни и квартирни, когато същите не са
включени в отпуснатата от МЗ сума/ за тях и техните придружители. Помощта се отпуска
въз основа на заявление-декларация от правоимащото лице или неговия законен
представител, подадена преди началната дата на провеждане на лечението или в 14дневен срок от завръщането му в страната.
В зависимост от момента на подаване на заявлението, към него се прилагат:
1. Преди провеждане на лечението – копие от:
-

Разрешение за лечение в чужбина, издадено от МЗ;
Потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението с указан срок и
начална дата.

2. След завръщане в страната:
-документите по т.1;
Копие от епикриза, издадена от лечебното заведение провело лечението;
Оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувки на
правомащото лице и придружителя му, ако има право на такъв.
Помощта подлежи на отчитане в 14-дневен срок от завръщането на лицето в страната. Ако
има неусвоена сума тя се възстановява в дирекция „Социално подпомагане“ отпуснала
помощта.
3. Кога месечните целеви и еднократни помощи се предоставят в натура?
По преценка на директора на дирекция „Социално подпомагане“ месечните, целевите и
еднократните помощи могат да се предоставят в натура, когато:
-родителите не полагат грижи за децата си;
-паричната помощ не се използва по предназначение.
Предоставянето на помощта в натура се изразява в:
-частично или пълно заплащане на таксите в детските заведения;
-поемане на разходите за храна в училищните столове;
- поемане на разходите за храна в обществените трапезарии;
-закупуване на хранителни продукти,облекло, обувки, учебни пособия и други;
-по друг начин определен в социалния доклад.
Месечната помощ , определена в натура на лицата и семействата отказали да я получат, се
спира за съответния месец.

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“
1. Кой има право да кандидатства за отпускане на средства от фонд „Социална
закрила“ и в кои случаи се отпускат средства?
Лицата имат право да кандидатстват за отпускане на еднократна помощ от фонд „Социална
закрила“ в случаите, когато са изчерпани всички нормативно предвидени възможности за
оказване на подкрепа в особено тежки житейски ситуации. Еднократната помощ се отпуска в
случай на тежко заболяване, необходимост от провеждане на оперативно лечение / което не се
покрива или се покрива частично от НЗОК/, закупуване на консумативи,медикаменти и др. За
поддържащо или продължаващо лечение в домашна обстановка и др.
2. Какъв е редът за кандидатстване
„Социална закрила“?

за отпускане на еднократна помощ от фонд

Лицата подават заявление по образец до Управителния съвет на фонда, в което излагат
подробно проблемите и исканията си. Към заявлението се прилагат и документи удостоверяващи конкретните обстоятелства /епикризи, фактури за закупени консумативи и др./
По служебен път Фонда изисква подробен социален доклад от съответната дирекция
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес на лицето ,в която са описани подробно всички
обстоятелства от семеен, здравословен, доходен и др. характер имащи отношение към
конкретния проблем. В доклада се съдържа и мотивирано предложение за отпускане на
помощ или отказ от подпомагане.
На базата на подаденото заявление от лицето и социалния доклад, всяко искане се внася за
разглеждане от Управителния съвет. Помощта се отпуска с решение на Управителния съвет и се
съобщава на лицето. Отпуснатата сума се превежда по банков път.
Отпуснатата социална помощ подлежи на отчитане пред Фонда в случаите, когато е отпусната
за покриване на предстоящи разходи. За целта лицето следва да представи във Фонда
съответните разходооправдателни документи в 30-дневен срок. При неспазване на горните
изисквания ще бъдат лишени от право на социална помощ, до възстановяване на дължимите
суми, ведно със законната лихва за срок не по-дълъг от две години.
Фонд „Социална закрила“ е със седалище: гр. София -1051 ,ул.“Триадица“ № 2
ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОВЕДЕНО БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ЗДРАВНО
ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ПМС № 17/31.01.2007г. за определяне условията и реда за разходване на целеви средства и
диагностика за лечение в лечебните заведения за болнична помощ на лица, които нямат
доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес
1. В кои случаи се заплаща проведеното лечение и за кои лица?
Заплащането на стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика
и лечение в лечебните заведения се прави по отношение на български граждани, които

нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
Средствата се отпускат за български граждани, които:
-не са здравноосигурени при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
-нямат доходи;
-нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност да
надхвърля 500 лв.;
-не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на
доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето;
-нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка и/или гледане;
-не са прехвърлили жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални
части от тях срещу заплащане през последната една година;
-не са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен,
селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през
последната една година;
От това право се ползват и лицата, за които това е предвидено в международен
договор, по който Република България е страна, както и чужденците:
-с решение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
-на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут;
-ползващи се от временна закрила.
2. Каква е процедурата за ползване на този вид помощ?
При постъпване в лечебното заведение лицата отговарящи на условията, подават
заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната
политика, за заплащане на оказаната им болнична медицинска помощ за диагностика
и лечение.
Заявление-декларацията се подава чрез директора на лечебното заведение за
болнична помощ до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен
адрес на лицето. Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ нарежда
извършването на социална анкета за установяване наличието на условията за
заплащане стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и
лечение в 7-дневен срок от получаване на заявление-декларацията. За резултата от
социалната анкета директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява
писмено директорът на лечебното заведение, в което се провежда лечението на
лицето.

