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Обръщение към читателя
Скъпи читателю, това е първо издание на безплатния справочник за хора, 
нуждаещи се от социална помощ. В живота си се сблъскваме с изпитания и 
често се случва да имаме нужда някой да ни подаде ръка – било това да бъде 
държавата, Църквата или просто човек до нас, който може да бъде близък, познат, 
а дори и непознат. Ако и Вие се намирате в такъв тежък момент, надяваме се 
информацията в книжката да Ви бъде полезна, за да може да намерите подкрепа, 
а с Божията помощ и скоро да се избавите от трудностите, през които 
преминавате. 

Събрахме актуална информация за Вас от Агенция за социално подпомагане, 
Министерство на труда и социалната политика, както и от множество медии и 
сайтове. Ако имате препоръки или забележки към изданието, молим да ни пишете, 
за да се опитаме да го подобрим.
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Подслон за бездомни хора
Може да подадете сигнал за хора без дом на телефоните на дирекция „Социални дейности” в делничните 
дни – 02/ 80 35 900, а през останалото време на 02/ 987 5555, както и на телефона за спешни случаи - 112.

В селата Нови Хан и Якимово приютите на Отец Иван продължават да приемат сираци, самотни майки и 
други хора, нуждаещи се от подслон.

Една от социалните дейности на държавата е център за временно настаняване за хора без дом. 
Списъкът на тези центрове в страната е следния:

№ Област Местонахождение Телефон
1 Благоевград гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, бл. 202 В, ет. 1 0884/199 171
2 Бургас гр. Бургас, кв. „Акациите“, ул.“Беласица“ № 6 056/825 543
3 Бургас гр. Бургас, кв. „Акациите“, ул.“ Беласица“ № 6 056/825 543
4 Видин с. Гомотарци, ул.»Втора» №1, общ. Видин 0877842 648
5 Монтана гр. Лом,, ул.»Призрен» № 31, вх. Г, ет. 2, ап. 5-6 0971/60 286
6 Монтана гр. Монтана, ул. „Иван Вазов“ №4 096/306 077
7 Пазарджик гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ № 91 0889/300 823
8 Пловдив гр. Пловдив, ул. «Ген. Радко Димитриев“ №33, бл. Г                    032/219 181
9 Силистра гр. Силистра, ул. „Богдан Войвода“ № 1 А 086 821 583
10 София град гр. София, кв. «Захарна фабрика», бл. 51а,  вх. А                          02/822 08 88               
11 София град гр. София, ул. «Ришки проход» №2, р-н Красна поляна 02/920 18 07                
12 София град гр. София, ж.к. «Люлин», бл. 464, вх. А, р-н «Люлин»                              02/925 07 27               
13 Стара Загора гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 1                          0885879344
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Социални трапезарии
Ако имате социални затруднения при набавянето на храна, съществуват социални трапезарии, 
които ще ви помогнат. Някои от тях изискват да представите документи за материално 
положение. Други не държат на документите и разчитат, че няма да злоупотребите с доверието 
им. Потърсете най-близката до вас кухня. Ние ви предоставяме нашия списък:

Социални трапезарии към православни храмове:

Наименование Адрес Работно време

Социална трапезария 
към храм „Св. Вмчк. 
Георги Победоносец“

гр. София, кв. Дървеница, 
ул. „Софийско поле“ №18

Понеделник и 
четвъртък от 12 часа

Социална трапезария 
към храм „Свети пророк 
Илия“

Гр. София, ж.к. Дружба 2, 
бул. Цветан Лазаров 
до бл. 209

Неделя от 12 часа
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Социална трапезария 
към Ловчанската 
митрополия

гр. Ловеч, ул.”Черковна” №12 Всеки ден на обяд

Социална трапезария 
към храм „Св. 
преподобна Параскева“

гр. Троян, център Всеки ден на обяд

Социална трапезария 
към храм “Успение 
Богородично“

гр. Кърджали, кв. Гледка От понеделник до 
петък между 6:00 - 
15:00 ч.

Социална трапезария 
към Духовен център 
Света Петка при храм 
„Света Троица“

гр. Добрич, ул. „Цар Иван 
Асен ІІ“ № 2

Всеки ден на обяд



9

Енорийска съботна 
трапеза към духовно–
просветен център „Св. 
Архангел Михаил“

Гр. Варна, ул.“27 юли“ № 9 Събота, 13 ч.

Обществени трапезарии към Агенция за социално подпомагане
Изискванията за отпускане на безплатна храна в различните обществени трапезарии могат да се 
различават, но в повечето случаи целевите групи са следните:

•	 лица и семейства на месечно подпомагане;

•	 лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

•	 самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и 
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност)

•	 скитащи и бездомни деца и лица

•	 лица от уязвими групи

Нуждаещите се хора или техни законни представители е необходимо да подават в съответните 
общински администрации, на територията на чиито общини работят трапезариите, заявление - 
декларация по образец и в случай, че има свободни места могат да бъдат включени за получаване на 
«топъл обяд». За улеснение публикуваме списък с трапезариите, за да могат да се ориентират дали могат 
да намерят такава услуга в удобен за тях район.
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1. Аврен - с. Аврен

2. Алфатар - ул. «Йордан Петров» № 16

3. Антоново - бул. «Тузлушки герой» № 26

4. Ардино - ул. «Чинара» № 4

5. Арчар, общ. Димово  - ул. «Отец Паисий» № 20

6. Баните, филиал с. Оряховец - Детска градина

7. Банско - ул. «Радон Тодев» 14

8. Батак - пл. «Освобождение» № 5

9. Белене - ул. «България» № 54 

10. Белица - ул. «Георги Андрейчин» № 12

11. Бело поле, Ружинци - ул. «Милко Томов» № 1

12. Белово  - ул. «Христо Ботев» № 14

13. Берковица - ул. «Мусала» № 6 А

14. Благоевград - ул. «Явор» №8

15. Бойница - ул. «Георги Димитров» № 1

16. Бойчиновци - ул. «Никола Вапцаров» № 3 А

17. Болярво - ул. «Георги Димитров» № 16

18. Борино - ул. «Родопи» № 38

19. Борован - ул. «Иван Вазов» № 1

20. Брацигово - бул. «Трети март» № 34

21. Брегово - ул. «Александър Стамболийски» № 4

22. Брусарци - ул. «Георги Димитров» № 85

23. Бяла  - ул. «Стефан Стамболов» № 52

24. Бяла Слатина - ул. «Климент Охридски» № 68

25. Велики Преслав - ул. «Ахелой» № 4

26. Велинград - бул. «Съединение» № 288

27. Ветово - ул. «Васил Левски» № 3

28. Враца - ул. «Стоян Заимов» № 2

29. Вълчедръм - ул. «България» № 18-20

30. Вълчи дол - ул. «Георги Димитров»  № 1

31. Върбица - ул. «Петър Златев Груев» № 15

32. Вършец - ул. «Александър Стамболийски № 37

33. Габрово - пл. «Възраждане» № 3

34. Главиница - ул. «Дунав» № 6

35. Годеч - ул. «Акад. Игнат Емануилов» № 1

36. Грамада - ул. «Ангел Мишев» № 1

37. Гулянци - ул. «В. Левски» № 32
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38. Гурково - ул. «Патриарх Евтимий» № 5

39. Гълъбово - кв. «Строител» СОУ «В. Левски»

40. Девин - ул. «Гимназиална» № 18

41. Девня - ул. «Петрича»  № 10 А

42. Димитровград - ул. «Д. Благоев» № 78

43. Димово - ул. «Васил Коларов» № 1

44. Добродан, общ. Троян - ул. «Кирил и Методий» № 1

45. Долна баня  - ул. «Бистришка» № 2

46. Дреновец, общ. Ружинци - ул. «Георги Димитров» № 117

47. Дупница - ул. «Солун» № 4

48. Дългопол - ул. «Васил Левски»  № 2

49. Елена - ул. «арх. Миланов»  № 3

50. Етрополе - Промишлена зона - Работнически стол

51. Завет - ул. «Хр. Ботев» 29 А

52. Залатоград - ул. «Хан Аспарух» № 25

53. Ивайловград - ул. «Оборище» №  10

54. Искър - ул. «Христо Ботев» № 2

55. Исперих - ул. «Хан Аспарух» 1

56. Каспичан - ул. «Мадарски конник» № 99

57. Кнежа - ул. «Марин Боев» 77

58. Койнаре - ул. «Христо Ботев» № 1

59. Костенец - ул. «Цариградско шосе» 56

60. Котел - ул. «Димитър Пехливанов» № 2

61. Кресна - ул. «Македония» № 96

62. Кричим - ул. «Александър Стамболийски», № 27

63. Крумовград - ул. «Трети март» № 3

64. Кубрат - ул. «Страцин» №  1

65. Кюстендил - пл. «Велбъжд», Павилион 2

66. Лесичово - ул. «Кирил Стоев» № 4

67. Летница - бул. «България» 19

68. Лом - ул. «Филип Тотю» № 14

69. Луковит - ул. «Княз Борис I» № 54

70. Лясковец - ул. «Младост»  № 2

71. Макреш - с. Макреш

72. Медковец - ул. «Георги Димитров» № 26

73. Мездра - ул. «Иван Вазов» № 2

74. Минерални бани - ул. «Калето» № 5

75. Монтана - ул. «Александър Батемберг» №  38



12

76. Неделино - ул. «Александър Стамболийски» № 80

77. Никопол - ул. «Васил Левски» № 35

78. Новачене - ул. «Л. Дочев» № 1

79. Нови пазар - ул. «Хан Крум» № 1

80. Ново село - ул. «Архитект Илия Попов» № 89

81. Ново село, общ. Видин - ул. «Архитект Илия Попов» № 89

82. Перник - ул. «Найчо Цанов» № 9

83. Перущица - ул. «Иван Кепов», №  16

84. Петрич - ул. «Рокфелер» № 54

85. Пещера - ул. «Сокола» № 1

86. Полски Тръмбеш - ул. «Тунджа» № 10

87. Раднево  - ул. «Лиляна Димитрова»  № 7

88. Разград - ул. «11 Август» № 18

89. Разлог - ул. «Богомил» № 2

90. Раковски - ул. «Никола Вапцаров», № 1

91. Рудозем - ул. «Стефан Стамболов» № 10, ет. 1

92. Ружинци - ул. «Георги Димитров» № 31

93. Русе - ул. «Липник» № 17

94. с. Аврен, общ. Крумовград - с. Аврен

95. с. Болярско, общ. Тунджа - ул. «Пробуда» 26

96. с. Борци, общ. Венец - пл. «Възраждане» № 4

97. с. Владимировци, общ. Самуил - ул. «Васил Левски» № 4А

98. с. Вълкосел, общ. Сатовча - с. Вълкосел

99. с. Годешево, общ. Сатовча - с. Годешево

100. с. Грохотно, общ Девин - с. Грохотно

101. с. Караисен общ. Павликени - ул. «Двадесет и 
седма» № 29

102. с. Кочан, общ. Сатовча - с. Кочан

103. с. Места, общ. Банско - с. Места

104. с. Михайлово, ибщ. Хайредин - с. Михалково

105. с. Негушево, общ. Горна малина - с. Негушево

106. с. Пиргово, общ. Иваново - ул. «Никола Обретенов» № 6

107.  с. Победа, общ. Тунджа - ул. «Иван Терзиев» № 8

108.  с. Самуил, общ. Самуил - ул. «Черни връх» № 25

109.  с. Слащен, общ. Сатовча - С. Слащен

110. с. Смоляновец, общ. Монтана - с. Смоляновец

111. с. Труд, общ. Марица - ул. «Никола Петков», № 18
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112. с. Тръстеник, общ. Иваново - ул. «Св. Св. Кирил и 
Методий» № 2

113. с. Туховица, общ. Сатовча - с. Туховица

114. с. Щръклево, общ. Иваново - ул. «Христо Ботев» № 12

115. с. Ягодина, общ Борино - с. Ягодина ДГ « Дъга»

116. Садово - ул. «Иван Вазов», № 2

117. Самоков - ул. «България» № 30

118. Сапарева баня - ул. «Германея» 1

119. Сатовча - с. Сатовча

120. Свищов - ул. «Цар Борис» № 36

121. Сеново, общ. Ветово - ул. «Ал. Стамболийски» 70

122. Ситово - ул. «Трети март» № 73

123. Смолян - ул. «Дичо Петров» № 1

124. Смядово - ул. «Черноризец храбър» № 16

125. Сопот, общ. Калояново - ул. «Манастирски лозя», № 51

126. Столична община, р-н Връбница,  - ж.к. «Люлин-3», ул. «309»

127. Столична община, р-н Възраждане - ул. «Сава 
Михайлов» № 57

128. Столична община, р-н Искър - ж.к. «Младост-2», 
бивше ОДЗ № 39

129. Столична община, р-н Младост - ж.к. «Младост-2», 
бивше ОДЗ № 39

130. Столична община, р-н Подуяне - ул. «Борис Христов» № 16

131. Столична община, р-н Слатина - ул. «Борис Христов» № 16

132. Стражица - ул. «Дончо Узунов» № 13

133. с. Стрелча - бул. «България» № 78

134. Струмяни - пл. «Седми Април» № 3

135. Сунгурларе - ул. «Георги Димитров»  № 46 А

136. Сухиндол - ул. «Яворов» № 2

137. Тополовград - ул. «Света Богородица» № 5

138. гр. Харманли - ул. «В. Левски» № 66

139.  Хасково - ул. «Кресна» № 1

140. Цар Калоян - ул. «Кирил и Методий» № 6

141. Чепеларе - ул. «Здравец» 1 А

142. Червен бряг - бул. «Европа» № 6

143. Чипровци - бул. «Петър  Парчевич» № 45

144. Шабла - ул. «Добруджа» № 5, бл. «Строител»

145. Якимово - ул. «Георги Димитров» № 104

146. Якоруда - ул. «П. Р. Славейков» 10
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Освен към православните храмове и към 
Агенция за социално подпомагане, през зимата 
топла супа се сервира в столичната градинка 
на ъгъла между улиците „Солунска“ и „Ангел 
Кънчев“. Храната се раздава всеки ден до края 
на феврурари и част от инициативата: «Ако си 
дал».

Социални помощи
Дирекция Социално подпомагане предоставя 
различни видове социални помощи, ако 
имате материални затруднения. За всяка от 
изброените помощи по-надолу е необходимо 
да подадете молби-декларации в дирекции 

“Социално подпомагане” по местоживеене. 
Допълнителна информация може да прочетете  
в Правилник за Прилагане на Закона за 
Социално Подпомагане (ППЗСП) и по-точно в 
членовете 9ти, 14ти и 16ти.

Помощ за отопление
Отпуска се за периода: 1 Ноември - 31 Mарт. 

Изплащането на целевата помощ се извършва 
на два транша: 

1. За Ноември и Декември не по-късно 
от края на месеца, следващ месеца 
на издаване на заповедта, с която е 
отпусната помощта

2. За месеците Януари, Февруари и Март - 
до 31 януари

За да получите помощ за отопление трябва 
да подадете Молба-декларация по образец в 
дирекция “Социално подпомагане” от 1 юли до 
31 октомври. В срок до 20 дни от подаването на 
молбата социален работник извършва социална 
анкета и определя правото на помощта. 
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Право на помощта ще имат лицата и 
семействата, чийто средно месечен доход за 
предходните шест месеца, преди месеца на 
подаване на молбата-декларация е по-нисък 
от диференцирания минимален доход (виж 
таблицата в секция „Доходи и коефициенти“) за 
отопление и отговарят на следните условия:

•	 Да няма сключен договор за 
предоставяне на собственост срещу 
издръжка и/или гледане (освен в 
случаите, когато поелите задължения за 
издръжка и/или гледане са пенсионери, 
инвалиди, учащи се или безработни)

•	 Да не са продавали недвижимо 
имущество през последните 5 г.

•	 Да не са пътували зад граница на 
собствени разноски през последните 12 
месеца

•	 Спестяванията на член от семейството 
да не надхвърлят 500 лв. на член от 
семейството

Месечна парична помощ
Помощта се отпуска всеки месец на лица 
или семейства, които отговарят на следните 
условия:

•	 Месечният доход на лицето или 
семейството да е по-нисък от 
диференцирания минимален доход 
(виж таблицата в секция „Доходи и 
коефициенти“)

•	 Жилището да е единствено и не по-
голямо от: едностайно – за 1 лице; 
двустайно за двучленно и тричленно 
семейство; тристайно за четиричленно и т. н.

•	 Да не притежават движима или 
недвижима собственост, която може 
да бъде източник на доходи. Не се 
отнасят за обитателите на собствено 
жилище, когато е единствено и в което 
живее инвалид с 50 или над 50 на сто 
или тежко болен член на семейството, 
както и когато жилището не е източник 
на допълнителни доходи поради 
невъзможност за отдаване под наем, 
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лошо техническо състояние, здравни, 
хигиенни, социални или други причини

•	 Да не са регистрирани като еднолични 
търговци и да не са собственици на 
капитала на търговско дружество

•	 Да няма сключен договор за предоставяне 
на собственост срещу издръжка и 
гледане (освен в случаите, когато поелите 
задължения за издръжка и/или гледане 
са пенсионери, инвалиди, учащи се или 
безработни)

•	 Да не са продавали недвижимо имущество 
през последните 5г.

•	 Спестяванията на член от семейството да 
не надхвърлят 500 лв. (за 1 човек – 500 лв, 
за 2 ма – 1000 лв.и т.н.)

•	 Безработните лица да имат най-малко девет 
месечна регистрация в Бюрото по труда.

Еднократна парична помощ
За задоволяване на инцидентно възникнали 
здравни, образователни, комунално-битови и 
други жизненоважни потребности на лицата и 
семействата може да се отпуска еднократна 
помощ веднъж годишно.

Помощ за безработни
Право на месечна помощ от Дирекции 
“Социално подпомагане” имат безработните 
лица, които са регистрирани в дирекциите 
“Бюра по труда” най-малко 9 месеца преди 
подаване на молбата за социална помощ и 
не са отказвали предлаганата им работа и 
включването им в курсове за квалификация 
и преквалификация. За получаване на 
помощта месечния доход на лицето или 
семейството трябва да е по-нисък от определен 
диференциран минимален доход (виж 
таблицата в секция „Доходи и коефициенти“). 
Размерът на помощта се определя като разлика 
между диференцирания минимален доход 
и доходите на лицата или семействата от 
предходния месец. Не се изисква регистрация в 
дирекциите “Бюра по труда” на:
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•	 родител, полагащ грижи за дете до 
3-годишна възраст

•	 лице с трайно намалена 
работоспособност 50 на сто или над 50 на 
сто

•	 лице, полагащо грижи за тежко 
болен член на семейството или за 
съжителстващо с него тежко болно лице

•	 лица с психически заболявания

•	 лица над 18-годишна възраст, които още 
учат средно образование

•	 бременни жени след третия месец на 
бременността

Девет месечна регистрация не се изисква от 
лицата, които са се регистрирали в дирекциите 
“Бюра по труда” в едномесечен срок от:

•	 изтичането на срока за отглеждане на 
дете до 3-годишна възраст

•	 навършването на 16-годишна възраст, 
ако не учат

•	 приключването на работа по програми или 
мерки за заетост или на сезонна работа

•	 освобождаването от местата за 
изтърпяване на наказанието

•	 завършването на социално учебно-
професионално заведение или 
специални училища

•	 изтичането на срока на експертното 
решение на ТЕЛК или на НЕЛК , с което е 
определена 50 и над 50 на сто намалена 
работоспособност

Необходими документи, които се подават 
в Дирекция “Социално подпомагане” по 
постоянен адрес – Молба-декларация, лична 
карта, документ за доходите, регистрация в Бю-
рото по труда.

Месечна помощ за наем
Право на месечна целева помощ за заплащане 
на наем на общински жилища ползват лицата, 
ако настанителната заповед е на тяхно име 
и доходът на лицата от предходния месец е 
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до 150 на сто от диференцирания минимален 
доход (виж таблицата в секция „Доходи и 
коефициенти“), ако са:

•	 Самотни стари хора над 70 г.

•	 Сираци до 25-годишна възраст, 
завършили социален учебно-
професионален център

•	 Самотни родители

Помощта се получава всеки месец по пощата 
след представяне в Дирекция “Социално 
подпомагане” на фактура или квитанция за 
платен наем. Сумата покрива целия размер на 
наема (без такса смет).

Доходи и коефициенти
Максимални доходи и коефициенти за получаване 
на месечна парична и целева помощ за отопление.

Вид семейство
Коефи-
циент:

Диф. 
минимален 
доход 
(К) Х(ГМД)

Коефициент 
за 
отопление:

За 
отопление 
– доход 
до:

Лице над 75 години, живеещо само 165 107.25лв. 311 202.2 лв.

Лице над 65 години, живеещо само 140 91 лв. 297 193.62 лв.

Лице над 70 години 100 65лв. 206 134.34 лв.

За всеки от съвместно живеещите съпрузи 66 42.90 лв. 167 108.60 лв.

За лице, съжителстващо с друго лице или семейство 66 42.90 лв. 224 146.04 лв.

Лице, живеещо само 73 47.45лв. 233 151.50 лв.
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За лице с трайно намалена работоспособност, 
живеещо само 100 65 лв. 272 177.24 лв.

Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 
на сто 100 65 лв. 206 134.34 лв.

Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 125 81.25лв. 246 160.08лв.

Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 
90 на сто 125 81.25лв. 297 193.62 лв.

За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – 
до придобиване на средно или професионално 
образование, но не повече от 20-годишна възраст

91 59.15 лв. 180 117.18 лв.

За родител, отглеждащ сам дете/деца до 3-годишна 
възраст 120 78 лв. 206 134.24 лв.

За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако 
учи – до придобиване на средно или професионално 
образование, но не повече от 20-г. възраст

100 65 лв. 272 177.24 лв.

За бременни жени 45 дни преди раждане 100 65 лв. 206 134.34 лв.

За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст 206 134.34 лв.

За дете сирак 219.88 142.92 лв.

За дете с трайно увреждане 219.88 142.92 лв.
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еднократната помощ се изплаща в размер, 
определен пропорционално на броя на дните от 
началото на отпуска за бременност и раждане до 
придобиването на необходимия осигурителен 
стаж по чл. 48а от Кодекса за социално 
осигуряване, но за не повече от 45 дни.

Помощта се изплаща за периода от 45 дни преди 
определения термин за раждане.

Раждане на дете
Майката има право на 
еднократна помощ при 
раждане на живо дете, 
независимо от доходите на 
семейството, когато детето 
не е оставено за отглеждане 
в специализирана институция. Размерът на 
помощта се определя ежегодно от МТСП и се 
определя според поредността на децата, родени 
от майката (250 лв. за първо, 600 лв. за второ 
дете). При раждане на близнаци, един от които 
е второ дете на майката, помощта се изплаща 
за всяко дете близнак в размера за второ дете. 

Семейни парични помощи
От Дирекциите “Социално подпомагане” се 
отпускат семейни помощи при бременност, 
раждане и отглеждане на деца, на лица и 
семейства, които отговарят на по-долните 
условия. За всяко едно от тях е необходимо 
да се подаде молба декларация заедно 
с необходимите документи в Дирекция 
“Социално подпомагане” по постоянен адрес.

Бременност
Бременните жени, чийто доход на член от 
семейството е по-нисък от 350 лв., имат 
право на еднократна помощ при бременност 
в размер на 150 лв, когато нямат право на 
обезщетение за бременност и раждане по реда 
на Кодекса за социално осигуряване и живеят 
постоянно в страната.

Когато бременната жена е осигурена за общо 
заболяване и майчинство, но не получава 
обезщетение за бременност и раждане, поради 
това че няма необходимия осигурителен стаж, 
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Отглеждане на 
близнаци
Майката 
(осиновителката) 
има право на еднократна парична помощ 
за отглеждане на близнаци до навършване 
на една година, независимо от доходите на 
семейството, когато децата не са настанени 
за отглеждане в специализирана институция. 
Размерът на помощта се определя ежегодно 
(в момента е 600 лв. за всяко дете) oт МТСП 
и се изплаща за всяко дете близнак. Помощта 
се изплаща на майката, а при невъзможност 
да я получи – на друг законен представител на 
детето. Тази помощ може да се получава и от 
самотен баща, както и от и на семействата на 
роднини, близки или приемни семейства – за 
близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето. 

Ако до навършване на 2-годишна възраст на 
детето се установят трайни увреждания 50 и над 
50 на сто, на майката се изплаща допълнителна 
еднократна помощ.

Помощта може да бъде поискана в срок до 
навършване на една година на децата.

Майка студентка
Еднократна парична помощ в размер 
на 2880 лв. се отпуска, когато майката 
(осиновителка) е студентка, учеща в редовна 
форма на обучение. Правото за получаване 
на еднократната помощ възниква от датата 
на раждане на детето и/или от датата на 
записване в редовна форма на обучение на 
майката и е до навършване на една година. 

Помощта може да бъде поискана в срок до 
навършване на една година на детето, като 
изплащането и започва от месеца на подаване 
на молбата.

Дете - до завършване на средно 
образование
Месечна помощ за дете до завършване 
на средно образование, но не повече от 
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20-годишна възраст – 35 лв. месечно. Помощта 
предоставя в пари и/или под формата на 
социални инвестиции на семействата, чийто 
доход на член от семейството е по-нисък или 
равен на 350 лв. Изплаща се всеки месец до 
завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна, на деца които живеят 
постоянно в страната и не са настанени за 
отглеждане на пълна държавна издръжка в 
специализирана институция за деца.

За дете с трайно увреждане, установено от 
компетентните здравни органи, тази помощ се 
получава независимо от дохода на семейството 
и е в двоен размер. Размерът на помощта се 
определя ежегодно oт МТСП.

Дете - до навършване на една година
Месечна помощ се предоставя в пари (100 
лв. месечно) и/или под формата на социални 
инвестиции на майката (осиновителката), чийто 
доход на член от семейството е по-нисък или 
равен на 350 лв., при условие, че:

•	 майката (осиновителката) не е осигурена и 
не получава обезщетение за бременност, 
раждане и отглеждане на дете по реда на 
Кодекса за социално осигуряване

•	 детето не е настанено за отглеждане в 
специализирана институция за деца на 
пълна държавна издръжка

•	 детето живее постоянно в страната

Помощта може да се получава и на самотен 
баща-осиновител или приемно семейство, ако 
отговарят на посочените по-горе условия.

Месечните помощи за отглеждане на дете с 
трайни увреждания се предоставят в пари и/
или под формата на социални инвестиции до 
навършване на 2-годишна възраст на детето, 
независимо 
от дохода на 
семейството. За 
всички условия за 
отпускане на тази 
помощ виж чл. 25 от 
ППЗСПД.
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Помощи за ученици
Право на еднократната целева 
помощ за ученици имат семейства, 
чиито деца са записани за първи 
път в първи клас на държавно или 
общинско училище и средномесечният 
доход на член от семейството за 
предходните 12 месеца преди подаване 
на молба-декларацията е по-нисък или 
равен на 400 лева. Този доходен критерий 
не се изисква за деца с трайни увреждания, 
деца с един жив родител и деца, настанени 
в приемни семейства и в семейство на 
роднини или близки.

Молби-декларациите се подават по постоянен 
адрес до 15 октомври, след записване на детето 
в първи клас. Размерът на тази помощ към 
момента е 250 лева.

Еднократната целева помощ за ученици се 
предоставя в пари и/или под формата на 
социални инвестиции само веднъж за целия 
период на обучение, при първоначалното 
записване на детето в първи клас. Помощта се 
възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Прилагат се следните документи:

1. Удостоверение за брутните месечни 
доходи на семейството за последните 
12 календарни месеца, предхождащи 
месеца, през който е подадена молба-
декларацията – за лицата, работещи 
по трудови или по служебни 

правоотношения

2. Удостоверение, че детето е записано в първи 
клас на държавно или общинско училище, 
издадено от съответното училище

3. Копие от заповед на директора на дирекция 
“Социално подпомагане” и/или решение на съда 
за настаняване на детето в семейство на роднини, 
близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 
от Закона за закрила на детето 

4. Удостоверение за раждане на детето (за 
справка)

5. Лична карта (за справка)

6. Протокол на ЛКК (ако има такъв)

7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК 
(при наличие)
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8. Удостоверение за наследници (само в 
случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД)

9. Удостоверение за семейно положение (само в 
случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

Помощи за инвалиди
Хората с трайни увреждания имат правото на 
месечна добавка за социална интеграция според 
индивидуалните им потребности, съобразно 
вида и степента на увреждането и степента на 
трайно намалена работоспособност. 

База за определяне на месечната добавка 
за социална интеграция е гарантираният 
минимален доход (виж таблицата в секция 
Доходи и коефициенти). Необходимите 
документи, които трябва да се подадат, 
в Дирекция “Социално подпомагане” по 
постоянен адрес, са молба-декларация, лична 
карта и  ТЕЛК, а в някои случаи се изискват и 
други документи, както е посочено по-надолу. 
Право на такива помощи имат лицата с:

 

Намалена работоспособност от 50% до 70%
• Месечна добавка за транспорт – 15 на 

сто от гарантирания минимален доход 
(Чл. 25. от ППЗИХУ). Помощта се изплаща 
ежемесечно. 

• Право на безплатна винетка. Получава се 
ако колата е на името на инвалида и е с 
двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). 

Намалена работоспособност от 71% до 90%
• Месечна добавка за транспорт – 15 на 

сто от гарантирания минимален доход 
(Чл. 25. от ППЗИХУ). Помощта се изплаща 
ежемесечно. 

• 2 Пътувания годишно (отиване и връщане) 
с БДЖ. 

• Право на безплатна винетка. Получава се 
ако колата е на името на инвалида и е с 
двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). 
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Намалена работоспособност над 90% (без 
придружител)

• Месечна добавка за транспорт – 15 на 
сто от гарантирания минимален доход 
(Чл. 25. от ППЗИХУ). Помощта се изплаща 
ежемесечно. 

• Месечна добавка за телефон – 20 на сто 
от гарантирания минимален доход (Чл. 
26. от ППЗИХУ). Добавката се ползва 
при условие, че лицата не ползват 
преференции за тези услуги на друго 
правно основание. 

• Месечна добавка за лекарства – 15 на 
сто от гарантирания минимален доход 
(Чл. 29. от ППЗИХУ). Необходими 
документи – Освен Молба-декларация, 
лична карта, ТЕЛК е необходимо и 
удостоверение от личния лекар за 
частично платени лекарства и рецептурна 
книжка. Добавката за балнеолечение – 
до трикратния размер на ГМД. Помощта 
се получава веднъж годишно, след 
представяне на разходооправдателен 
документ за извършеното балнеолечение 
или рехабилитационни услуги в 
едномесечен срок от крайната дата на 

ползването им. Добавката е в размер 
до трикратния размер на гарантирания 
минимален доход, но не повече от 
действително направения разход съгласно 
представените документи

• 2 Пътувания годишно (отиване и връщане) 
с БДЖ 

• Целева помощ за преустройство на 
жилище – 600 лв.(Чл. 50. от ППЗИХУ). 
Отпуска се само на инвалиди, които 
се придвижват с инвалидна количка. 
Средномесечният доход на член от 
семейството за последните 12 месеца е 
равен или по-нисък от двукратния размер 
на ГМД. Необходими документи: Молба-
декларация, фактура за стойността на 
ремонта по видове разходи и фискален 
бон, документ за доходите, копие от ТЕЛК/
НЕЛК, лична карта

• Целева помощ за покупка и/или 
приспособяване на лично моторно 
превозно средство – 1200 лв. (Чл. 48. от 
ППЗИХУ). Отпуска се само на инвалиди, 
които се придвижват с инвалидна 
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количка. Средномесечният доход на 
член от семейството за последните 
12 месеца е равен или по-нисък от 
двукратния размер на ГМД. Необходими 
документи: Молба-декларация, фактура 
за стойността на ремонта по видове 
разходи и фискален бон документ за 
доходите, копие от ТЕЛК/НЕЛК, лична 
карта

• Право на безплатна винетка. Получава се 
ако колата е на името на инвалида и е с 
двигател до 2000 куб. см (160 к.с.). 

Намалена работоспособност над 90% с 
придружител

• Месечна добавка за транспорт: 15 на сто 
от гарантирания минимален доход (Чл. 
25. от ППЗИХУ). Помощта се изплаща 
ежемесечно 

• Месечна добавка за телефон: 20 на сто 
от гарантирания минимален доход (Чл. 
26. от ППЗИХУ). Добавката се ползва 
при условие, че лицата не ползват 
преференции за тези услуги на друго 
правно основание 

• Месечна добавка за лекарства: 15 на сто 
от гарантирания минимален доход (Чл. 
29. от ППЗИХУ). Необходими документи 
– Молба-декларация, лична карта, ТЕЛК, 
удостоверение от личния лекар за частично 
платени лекарства и рецептурна книжка

• Добавката за балнеолечение – до 
трикратния размер на ГМД. Помощта 
се получава веднъж годишно, след 
представяне на разходооправдателен 
документ за извършеното балнеолечение 
или рехабилитационни услуги в едномесечен 
срок от крайната дата на ползването им. 
Добавката е в размер до трикратния размер 
на гарантирания минимален доход, но 
не повече от действително направения 
разход съгласно представените документи. 
Необходими документи – Молба-
декларация, лична карта, ТЕЛК, социална 
оценка, оригинални фактури за инвалида и 
за придружителя

• 2 пътувания годишно (отиване и връщане) с 
БДЖ. Важи и за придружителя

• Целева помощ за преустройство на 
жилище – 600 лв. (Чл. 50. от ППЗИХУ)
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Отпуска се само на инвалиди, които 
се придвижват с инвалидна количка. 
Средномесечният доход на член от 
семейството за последните 12 месеца 
е равен или по-нисък от двукратния 
размер на ГМД. Необходими документи, 
които се подават в Дирекция “Социално 
подпомагане: Молба-декларация, фактура 
за стойността на ремонта по видове 
разходи и фискален бон, документ за 
доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК, лична 
карта

• Целева помощ за покупка и/или 
приспособяване на лично моторно 
превозно средство – 1200 лв. (Чл. 48. от 
ППЗИХУ). Отпуска се само на инвалиди, 
които се придвижват с инвалидна 
количка. Средномесечният доход на 
член от семейството за последните 
12 месеца е равен или по-нисък от 
двукратния размер на ГМД. Необходими 
документи: Молба-декларация, фактура 
за стойността на ремонта по видове 
разходи и фискален бон, документ за 
доходите, копие от ТЕЛК/НЕЛК, лична 
карта

• Право на безплатна винетка: Получава се 
ако колата е на името на инвалида и е с 
двигател до 2000 куб. см (160 к.с.). 

Безплатни курсове и обучения

Курсове, които помагат за намиране на 
работа
Безработен сте или имате желание да научите 
нова професия, за да си намерите по-добра 
работа? Чудесна възможност за това е 
преминаването на безплатен обучителен курс. 

Всички безработни лица, регистрирани в 
Дирекции «Бюро по труда», имат право на 
обучение за придобиване на професионална 
квалификация и на мотивационно обучение. 
Обучения за трайно безработни лица се 
осъществяват чрез Агенция по заетостта и 
се финансират се със 
средства от държавния 
бюджет и европейските 
фондове. За повече 
информация се 
обърнете към Дирекции 
„Бюро по труда“.
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Курсове за обучение, предлагани от ЦПО

Националната агенция за професионално 
образование и обучение поощрява развитието 
на нови умения. Агенцията съдържа голям 
регистър от курсове за обучение. Може да 
се потърсите информация от тях обучението от 
интернет страницата им www.navet.government.bg. 
Контакти: гр. София, бул. «Цариградско шосе» 
125, бл.5, Телефон: 02 971 20 70. 

Курсове по чужди езици

Програма „Аз мога повече” предлага обучение 
по английски, немски, френски и испански език и 
уеб програмиране. Контакти: гр. София 1421, кв. 
Лозенец, ул. «Червена стена» 4, ет. 5; тел: 0700 
18 908 (Цена на градски разговор), +359 875 326 
160; www.azmoga.kabinata.com

Курсове по програмиране

• СофтУни  предлага така нареченото «нулево 
ниво на обучение», което представлява 

безплатен двумесечен курс, след което се 
предлагат множество платени курсове за 
разработка на софтуер и други направления. 
Контакти: София, кв. Изгрев, ул. «Тинтява» 15-
17, етаж 1; тел: 0899 55 55 92; www.softuni.bg

• eSkills for Jobs IT обучения и курсове http://
www.idg.bg/eskills2015-2016/itcourses

• Академия „Телерик“ предлага безплатни 
курсове по Програмиране, Уеб дизайн и 
UI технологии, Софтуерни технологии, 
Осигуряване качеството на софтуера и 
автоматизирано тестване, Личностни и бизнес 
умения. Проучване на академията показва, 
че почти всички курсисти - 97%, днес работят в 
софтуерната индустрия. Адрес: гр. София 1729, 
ж.к. Младост 1А, бул. «Ал. Малинов» 31; http://
www.academy.telerik.com/student-courses/about

Безплатни курсове в интернет
Компютърни уроци и инструкции за начинаещи:

• Видеоклиповете, изготвени от канала  
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„Научен обзор“ в YouTube (youtube.
com) предлагат на леснодостъпен 
език обучение за основни операции за 
работа с компютър и са изключително 
подходящи за напълно начинаещи.

Безплатни курсове по Компютърна грамотност 
и работа с Windows може да гледата на следния 
адрес: http://video.videourok.com

Мултимедия и офис приложения 

• СофтУни организира курс по Мултимедия 
и офис приложение, чието присъствие и 
материали в интернет са безплатни. Заплаща 
се единствено изпита. Курсът е подходящ 
за всички, които имат базови познания за 
използване на компютър: softuni.bg

Курсове за програмиране на английски

HTML&CSS, JavaScript  и jQuery са само част от 
курсовете, през които можете да преминете, 

за да станете част от света на IT специалистите: 
www.codecademy.com и www.w3schools.com

Google уроци

Обучение в новите дигитални технологии и 
развиване на уменията в онлайн маркетинга 
и интернет бизнеса: www.digitalengarazh.
withgoogle.com 

Виртуална класна стая за ученици

Подготовка на деца от предучилищна възраст 
до 12 клас върху учебното съдържание с учител 
онлайн:

• www.proznanie.bg
• www.ucha.se
• www.videouchitel.com
• www.khanacademy.org
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Онлайн курсове на английски от най-
добрите университети в света
Някои от  най-добрите университети в света 
предлагат безплатни онлайн курсове в различни 
сфери: www.edx.org, www.kutztownsbdc.org, 
www.openculture.com/freeonlinecourses

Уроци по история
Интересни и поучителни четива, свързани с 
българската история: www.bulgarianhistory.org

Безплатна онлайн литература
• Онлайн книги: www.readbg.com,                    

www.chitanka.info

• Английска библиотека и списък със 150 
безплатни онлайн курсове: www.openculture.
com/business_free_courses

Уроци по източно-църковно пеене
Теоретични лекции и практически упражнения 
за начинаещи може да намерите като 
потърсите „Кратки уроци по източноцърковно 
пеене“ в www.youtube.com 

Борба с алкохолизма и наркоманията 
Важно е проблемът да бъде признат и от 
зависимия човек и да се вземат решения в 
трезвено състояние. Разумното отношение към 
зависимите е както към страдащи от заболяване 
хора. Не отлагайте търсенето на адекватни 
съвети и подкрепа: 

• Нац. инф. линия за наркотиците, алкохола и 
хазарта - 0888 991 866 - в раб. дни от 9:00 до 
17:00 ч., www.drugsinfo-bg.org

• Линия към Националния център по 
наркомании - 0800 133 22 - в раб. дни от 14.00 
до 17.00 ч., www.ncn-bg.org 

• Превантивно-инф. център по проблемите на 
наркоманиите - 02/944 64 97 - в раб. дни от 
9:00 до 17:00 ч., www.sofiamca.org

• Православен център за духовно обгрижване 
на наркозависими «Св. княз Боян Енравота 
- първомъченик български» - 0879 113 063 -  
otvoriochi.org

• Център за хора, зависими от алкохол и 
наркотици «Къща Посока» - 0883 389 930 - 
вторник, сряда и петък от 11:00 до 15:00 ч., 
solidarnost-bg.org/kashta_quot
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„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; 
хлопайте, и ще ви се отвори;

защото всякой, който иска, получава, и който 
търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се 
отвори.

Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син 
му хляб, да му даде камък,

и кога поиска риба, да му даде змия?

И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на 
чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец 
Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?

Прочее, всичко, което искате да правят вам 
човеците, същото правете и вие тям; защото това 
е законът и пророците.“

Мат (7:7-12)

„И не бойте се от ония, които убиват тялото, 
а душата не могат да убият; а бойте се повече от 
Оногова, Който може и душата и тялото да погуби в 
геената.

Не две ли врабчета се продават за един асарий *? И ни 

Цитати от Нoвия Завет на Нашия Господ Иисус Христос 
из СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската Православна църква

едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия 
Отец;

а вам и космите на главата са всички преброени;

не бойте се, прочее: от много врабчета вие сте по-
ценни.“

Мат (10:28-31)

„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и 
Аз ще ви успокоя;

вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, 
понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите 
покой за душите си; защото игото Ми е благо, и 
бремето Ми леко.“

Мат (11:28-30)

„Какво, прочее, ще кажем на това? Ако Бог е за нас, 
кой ще е против нас?

Оня, Който и собствения Си Син не пощади, а Го 
отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и 
всичко?“

Рим (8:31-32)
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www.milostiv.org

Справочникът предлага 
актуална информация за 

това къде да намерите социални 
трапезарии, какви са условията за 

получаване на социални помощи, къде да 
откриете полезни курсове за намиране 

на работа и друга информация за Вас 
от Агенция за социално подпомагане, 

Министерство на труда и социалната 
политика, както и от  множество 

медии и сайтове. 


