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ОТНОСНО: Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно 
положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 
14-годишна възраст

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,

На заседание на Министерския съвет на 12.08.2020 г. е прието Постановление 
за изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 
(ППЗСП), като е създаден нов чл.16б.

Съгласно разпоредбата на чл. 166 от ППЗСП, семействата с деца до 14 години 
ще имат право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или 
обявена извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от 
работещите родители, или родителя, отглеждащ сам дете не може да извършват 
дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск.

Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават синхронно от 
разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, 
както и предучилищни групи поради въведените ограничения във връзка с 
извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от 
родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица 
или размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата.

Месечна целева помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или 
единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете са самоосигуряващи се 
лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения 
във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за 
месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по- 
нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена 
за страната.

Съгласно чл. 166, ал. 6, размерът на помощта за семейства с едно дете е равен 
на размера на месечната минимална работна заплата, а за семейства с две и повече 
деца - 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата.

Когато децата се обучават от разстояние в електронна среда или не посещават 
детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените 
ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична 
обстановка, за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от 
съответния размер по ал. 6, а когато срокът е от 6 до 10 работни дни, размерът на 
помощта е 50 на сто от размера по ал. 6.
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като се предвижда месечната целева помощ да започне да се предоставя след 
стартиране на новата учебна година.

Поради възникналата извънредна ситуация в страната, свързана с 
разпространението на коронавируса е възможно да възникнат различни реални 
ситуации, при които да бъде затворено цяло училище, детска градина или детска 
ясла, или да бъдат поставени под карантина отделни класове или групи. Различни 
могат да бъдат и сроковете, за които е въведена тази мярка.

В тази връзка, моля за Вашето разпореждане в случай на затваряне на група, 
или цяла детска ясла, която се намира на територията на Вашата община, 
директорите да предоставят на родителите служебна бележка за въведената мярка, 
съгласно приложения образец.

Реализирането на тази противоепидемична мярка е в интерес опазване на 
здравето на децата и техните семейства и изисква координиране на действията на 
всички ангажирани институции. В тази връзка разчитам на Вашето съдействие за 
предприемане на своевременни действия за създаване на предпоставки за 
изпълнение на ПМС № 218/17.08.2020 г.
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