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ДО
КМЕТОВЕТЕ HA ОБЩИНИТЕ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Изпълнение на Постановление №322 на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане от 23.11.2020 г.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО, ГОСПОДИН КМЕТЕ,

С Постановление №322 на Министерския съвет от 23 ноември 2020 г. за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане бяха направени промени в чл. 166, който регламентира механизма за 
подпомагане на семействата с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно 
положение или извънредна епидемична обстановка. Мярката беше въведена през месец 
август с цел подкрепа на тези семейства, чиито деца трябва да останат вкъщи поради 
разпореждане на компетентни органи с цел ограничаване разпространението на 
COVID-19. Вие получихте информация по този повод от изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане с писмо №08-00-11541/31.08.2020 г.

Направените сега промени са свързани с разширяване на обхвата на 
подпомаганите семейства във връзка с динамиката на разпространението на вируса и 
необходимостта от въвеждане на още по-строги противоепидемични мерки и с 
прецизиране на механизма за отпускане на помощта, така че тя да достигне възможно 
най-бързо до по-широк кръг нуждаещи се.

В израз на желанието ни да продължим установеното добро сътрудничество и 
взаимодействие в интерес на хората и за да осигурим най-ефективно, навременно и 
законосъобразно разходване на публичните финансови средства в тази сложна 
обстановка, се обръщаме към Вас с молба за съдействие. Моля за разпореждането Ви 
при затваряне на детска ясла или група от нея на територията на Вашата община
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директорите да продължат да издават служебна бележка на родителите за приложената 
мярка съобразно приложения образец.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

С уважение,

1.12.2020 г.

X  А.Стоименова
АДРИАНА СТОИМЕНОВА 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
Signed by: Adriana Georgieva Stoimenova-Stefanova


