
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА 
НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ 
BG05FMOP001-3.002 

Бенефициент на проект BG05M9OP001-3.002-0079 

“Топъл обяд за гражданите на община Алфатар” 

е Община Алфатар 

Настоящата информационна брошура е изготвена в из-

пълнение на “Предоставяне на съпътстващи мерки” по 

проект “Топъл обяд за гражданите на община Алфатар” 

Еднократна помощ за учени-
ци, записани в първи клас 

Право на еднократната целева помощ за 
ученици имат семейства, чиито деца са за-
писани за първи път в първи клас на дър-
жавно или общинско училище и средноме-
сечният доход на член от семейството за 
предходните 12 месеца преди подаване на 
молба-декларацията е по-нисък или равен 
на 400 лв. Този доходен критерий не се 
изисква за деца с трайни увреждания, де-
ца с един жив родител и деца, настанени в 
приемни семейства и в семейство на род-
нини или близки. 

Молба-декларация по Образец /прило-
жен към дипляната/ се подават по постоя-
нен 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 
по Чл. 31. 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 правоот-
ношения; 

2. Удостоверение, че детето е записано 
в първи клас на държавно или общин-

ско училище, издадено от съответното 
училище; 

3. Копие от заповед на директора на ди-
рекция “Социално подпомагане” и/или 
решение на съда за настаняване на 
детето в семейство на роднини, близ-
ки или в приемно семейство по реда 
на чл. 26 от Закона за закрила на де-
тето ; 

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); 
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). 

Видове социални помо-
щи и условия за получа-
ване от потребителите 
на проект “Топъл обяд 

за гражданите на общи-
на Алфатар” 

Настоящата информационна дипляна 
е изготвена с цел да запознае и насочи 
потребителите на топлия обяд към до-
пълнителни възможности за подпомагане 
отпускани от Дирекция „Социално подпо-
магане“. Посредством информацията, 
включена в дипляната, най-нуждаещите 
се лица, които живеят под прага на бед-
ност, могат да се консултират как да бъ-
дат подпомогнати от социалната систе-
ма. В нея са описани накратко и достъп-
но условията, начините за кандидатства-
не, необходимите за целта документи и 
сроковете за тяхното подаване по уста-
новения ред от Дирекция „Социално под-
помагане“. 



Помощ за отопление 

Целевата помощ се отпуска за период 
от пет месеца - 1 ноември 2018 г. до 31 
март 2019 г. Парите се изплащат на два 
транша. Първият, за месеците ноември и 
декември, се отпуска най-късно до месец 
след издаването на заповедта за получе-
но право на енергийна субсидия. Вторият 
се получава през януари, който покрива 
енергийните разходи за първото тримесе-
чие на 2018г. 

Молба-декларация по Образец /прило-
жен към дипляната/ се подава в дирек-
ция „Социално подпомагане“ по настоящ 
адрес. Срокът за подаване е от 
01.07.2018 г. до 31.10.2018 г. В срок до 
20 дни от подаване на молбата социален 
работник извършва социална анкета и 
определя правото на помоща. 

Право на помощта, ще имат лицата и се-
мействата, чиито средномесечен доход за 
предходните шест месеца преди месеца на 
подаване на молбата-декларация е по-
нисък от диференцирания минимален до-
ход за отопление и отговарят на следните 
условия: 
 Да няма сключен договор за предос-

тавяне на собственост срещу издръж-
ка и/или гледане (освен в случаите, 
когато поелите задължиния за изд-
ръжка и/или гледане са пенсионери, 
инвалиди, учащи се или безработни). 

 Да не са продавали недвижимо иму-
щество през последните 5 г. 

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

 Спестяванията на член от семейство-
то да не надхвърлят 500 лв. 

Доходи са всички средства от пенсии, 
заплати, наеми, ренти, детски добавки, 
издръжки и др. Семейство са съпрузите и 
всички деца до 18 г. Съжителстващи ли-
ца са съвместно живеещите в едно жи-
лище. При наличие на повече от едно 
основание за определяне на коефициент 
се прилага коефициентът с по-висок раз-
мер. 

Месечната помощ се отпуска, ако ли-
цата или семействата отговарят и на 
следните допълнителни условия: 
 Обитаваното от тях собствено жили-

ще да е единствено и да не е по-
голямо от: за едно лице – едностай-
но; за двучленно и тричленно се-
мейство – двустайно; за четиричлен-
но семейство – тристайно; за пет-
членно и по-голямо семейство – че-
тиристайно; за всяко съжителстващо 
лице – една стая; 

 Да не са регистрирани като еднолич-
ни търговци и да не са собственици 
на капитала на търговско дружество; 

 Да нямат вземания, влогове, дялови 
участия и ценни книжа, чиято обща 
стойност за отделното лице или за 
всеки един от членовете на семейст-
вото да надхвърля 500 лв., с изклю-
чение на боновете или акциите от 
масовата приватизация; 

 Да не притежават движима и недви-
жима собственост, която може да бъ-
де източник на доходи, с изключение 
на вещите, които служат за обичай-
но потребление на лицето или се-
мейството; 



П
р
и

л
о
ж

е
н
и

е
 къ

м
 ч

л
. 4

, а
л

. 1

ДО
                                                                                                                 ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”           

....................................................

От ...................................................................................................................................................................................
                                                                               (име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ...................................................... , област .......................................................................,

община ............................................................., ж. к./ кв. ............................................................................................,

ул. ......................................................... № ....... , бл. ......... , вх. ......., ет. ......, ап. ......., тел: .....................................

Настоящ адрес: гр. (с.) ........................................................ , област .........................................................................,

община ............................................................., ж. к./ кв. ............................................................................................,

ул. ......................................................... № ....... , бл. ......... , вх. ......., ет. ......, ап. ......., тел: .....................................

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я



V. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходните
    шест месеца са:

2



помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца 
(с изключение на чл. 6, 8г, 8д и 10а) 

Налагани санкции за укрити доходи през последните 3 години по Закона за данъците върху
доходите на физическите лица

Информиран(и) съм/сме, че ще



Заявлението-декларация е прието и проверено от:

Уведомен (а/и) съм (сме), че:
1. При промяна на условията, при които е отпусната помощта, се задължавам(е) в едномесечен 

срок да уведомя (уведомим) дирекция "Социално подпомагане".
2. При ненавременно уведомяване на дирекция "Социално подпомагане" за промяна на условията 

и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, ще бъда (бъдем) лишен (лишени) от правото 
на социална помощ за срок от една година.

3. При неизползване на отпуснатата целева помощ по предназначение, ще бъда (бъдем) лишен 
(лишени) от правото на този вид помощ и през следващия отоплителен сезон. Недобросъвестно 
получените суми се възстановяват в едно с лихвата, определена за държавните вземания. 

4. Сроковете за изплащане на целевата помощ за отопление за месеците ноември и декември са не 
по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната 
помощта, а за месеците януари, февруари и март са до 31 януари на следващата година.

5. За вписването на неверни данни в това заявление-декларация нося/носим наказателна и 
гражданска отговорност.

Подпис:    1)………………...................……………...
 �                 2). ……………….........…………………...

Желая (желаем) помощта:

1.  Да се превежда по банкова сметка – за електроенергия, твърдо гориво, топлоенергия или 
природен газ:

 Да се изплати чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД – за електроенергия,
твърдо гориво, топлоенергия или природен газ:          

Пощенски код: ………………

3. Да се превежда на търговец на твърдо гориво: 



 

  Приложение №6 към т.6

    

ДО 

ДИРЕКТОРА  
НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ” 
ГРАД.......................... 

   
   

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ 

 

   
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ………………………., 
         (Име, презиме, фамилия) 
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………. 
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… 
Гражданство: …………………………… 

Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ 
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ 
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ 
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ 
Учащ се редовна форма на обучение.........................................ДА/НЕ 

          - във ВУЗ............................................................................ДА/НЕ 

          - в колеж ............................................................................ДА/НЕ 
          - в средно учебно заведение..............................................ДА/НЕ 

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,  
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона  

за закрила на детето.....................………………………………ДА/НЕ 
 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
  

1.       Семейно положение: …………………………………………… 
2.       Съпруг(а): ……...………………………………………………………….., ЕГН ………………………., 

(Име, презиме, фамилия) 
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………. 
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… 
Гражданство: ………………………….. 
Осигурен ………………….. .......................................................ДА/НЕ 
Пенсионер …………………........................................................ДА/НЕ 
Самоосигуряващ се .....................................................................ДА/НЕ 
Неосигурен ……...…………........................................................ДА/НЕ 
Учащ се редовна форма на обучение..........................................ДА/НЕ 

Семейство на роднини, близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона  

за закрила на детето......................……………………………....ДА/НЕ 
 
3.     Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл.26 от Закона за 

закрила на детето):  
№ Име, презиме, фамилия ЕГН Удостоверение за 

раждане  №/дата 
Гражданство 

1.         
2.         
3.         
4.         



5.         
6.         
  
4.  Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане в специализирана институция за деца, в 

социална услуга от резидентен тип, в семейство на роднини или близки, или в приемно семейство на 

пълна държавна издръжка. 

  
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в 

първи клас на учебната 200.../200...година.  

 

6. Отглеждам детето/децата си в страната. 
  
7. Брутният доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца е: 

 
Месец, година Брутен доход ( цифром ) Брутен доход ( словом ) 

      
      
      
      
      
      

     

     

     

     

     

     

Общо     

Средномесечно     

  
В това число доходи от: 
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по  
Закона за данъците върху доходите на физическите лица                                        ….................................лв.; 
  
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от                                            
Кодекса за социално  осигуряване                                                                             …..............................…лв.; 
  
ІІІ. Обезщетения:                                                                                                              
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване                   ....... …..........................лв.; 
2. обезщетения за майчинство                                                                                     ….............................…лв.; 
3. обезщетения за безработица                                                                                    …............................….лв.; 
  
ІV. Помощи /с изключение на помощите и добавките, получени по Закона за  
семейни помощи за деца/                                                                                              …..........................…...лв.; 
  
V. Стипендии /с изключение на стипендиите на учащите се  

до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст/                                                                                                       …...........................…..лв.; 
  

 

 
8.   Известно ми е, че молба-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата ми 

в първи клас, но не по-късно от края на м. септември  на текущата учебна година.      
 

9.  Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, ще възстановява получената 

помощ. 
  
10. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта се 

задължавам да уведомя дирекция “Социално подпомагане” в 7-дневен срок. 
  
11. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  



 

Прилагам 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.       Копие от удостоверение за раждане на детето/децата (за справка);  
3.       Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”/решение на съда за 

настаняване на детето/децата в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на 

чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 10а, ал. 4 от ЗСПД); 

4.   Удостоверение от държавно или общинско учебно заведение, че детето/децата е/са записано/и като 

ученик/ци в І-ви клас; 

5.  Протокол от ЛКК в случаите по чл.31, ал.3 от ППЗСПД; 
6.     Лична карта (за справка); 
7.        ..................................................................................................................................................................... 
8.        ..................................................................................................................................................................... 
     
Желая сумата да ми бъде преведена по банков път ................................ ДА/НЕ. 

IBAN   

                      

Банка ...........................................................................; 
Банков клон................................................................; 

  
  
Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. ……………………………. 
Гр. …………………..                                                                               2. ……………………………. 
  
  

Длъжностно лице, приело молба-декларацията:…………………………………………………………... 
                                                                                              / име, подпис/ 
  
Дата ……………200.. г. 
Гр. …………………… 
  
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 
  

Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на 

учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни 

помощи за деца. 

В т. ч. под формата на социална инвестиция:.................................................................................. ...................... 

..................................................................................................................................................... ................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

 
Мотиви при отказ:............................................................................................................ ...........................……...... 
....................................................................................................................................... ..............................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........................…………………. 
  
  
 Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: ........................................................ 
 Гр. ……………………                                                       Подпис:.......................................                         
  
  

Указания за попълване и подаване на молба-декларация 

 
Молба-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по 

постоянен адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”.  
Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца. 

 

 


