
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Подкрепа на населението в условията на 
COVID-19



Целева програма „Топъл 
обяд у дома в условията на 
извънредна ситуация 2020“  

 Програмата е част от пакета мерки на
правителството за подкрепа на уязвимите
граждани в условията на тежката ситуация в
страната, произтичаща от разпространението на
COVID-19.

 Приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в
подкрепа на уязвими граждани, които поради
бедност и продължителна социална изолация, в
условията на обявената извънредна ситуация,
произтичаща от необходимостта от ограничаване
на разпространението на COVID-19 са в
затруднение да осигурят сами прехраната си.
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Бюджет и продължителност

 Осигурени са бюджетни средства в размер на 14,2
млн. лв., с които е обезпечено предоставянето на топъл
обяд до края на годината.

 Изпълнението на дейностите по предоставяне на
топъл обяд стартира в началото на месец май, а в
отговор на непрестанните нужди на хората от храна
продължителността беше удължавана няколко пъти, като
към момента договорите се изпълняват със срок до 31
декември 2020 г.

 Топъл обяд предоставят 188 общини и райони на
общини ежедневно в работни дни предоставят до дома
на 26 251 потребители приготвената храна – супа,
основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.
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Целеви групи

➢ Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за
страната, за времето, в което са поставени под задължителна
карантина;

➢ Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи
или с доход под линията на бедност, определена за страната,
които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и
в условията на извънредното положение, обявено за страната
не са в състояние да си осигурят прехраната;

➢ Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или
в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не
могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите
ежедневни потребности от храна.
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Постигнати резултати

В резултат на доброто сътрудничество с общините
и районите реално от през периода на реализация
на програмата помощта е достигнала до повече от
30 000 потребители.

В процес на мониторинга на дейностите
получаваме и обратна връзка от потребителите,
които споделят, че са изключително доволни от
качеството и количеството на предоставяната
храна, с което се потвърждава мнението, че това е
една от най-одобряваните програми.
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Обратна връзка
 През месец май социологическа агенция „Алфа Рисърч“
публикува резултати от проучване за социалните мерки, насочени
към подпомагане на най-уязвимите и нуждаещи се лица в
периода на криза. От него е видно, че хората определят
програмата, като една от значимите мерки за подпомагане на
най-засегнатите от кризата лица.
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Обратна връзка

На 23 октомври 2020, в рамките на седмата годишна конференция 
„Достъп до добра храна“, Фондация „Българска месна традиция“ и 
Граждански институт връчиха годишни награди „Достъп до добра 
храна 2020“. Конференцията тази година бе посветена на 
предизвикателствата пред хранителните системи по време на 
криза.

В категория „Държавна политика“ Годишната награда „Достъп до 
добра храна - 2020“ получи Агенция за социално подпомагане за 
програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна 
ситуация – 2020 г.“. 
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Пакети хранителни продукти по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане от Фонда 
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

В периода 03.04. – 11.06.2020 г. на общо 73 036 лица, в т.ч. и членове на техните 
семейства бяха разпределени 1 405 тона храни от първа необходимост на стойност  3 051 
041 лв., като част от предприети мерки за подкрепа на социално слаби лица и семейства, 
предвид възникналата епидемична обстановка. Бяха подкрепени следните групи лица:

 възрастни хора над 65 години, които живеят сами, определени като рискова от 
заразяване група; 

 уязвими лица с ниски доходи под линията на бедност и в затруднена социална 
ситуация и под задължителна карантина; 

 потребителите на „топъл обяд“ по проектите, изпълнявани по ОПХ, както и
възрастни хора, потребители по операция „Патронажна грижа за възрастни хора 
и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014-2020 г.; 

 лица и семейства в затруднена социална ситуация, идентифицирани от общинските 
администрации, местните кризисни щабове за борба с COVID-19, РДСП и 
неправителствени организации, работещи с различни категории рискови групи, в т. ч. 
и мигранти пребиваващи на територията на страната; 

 потребители на социалните услуги в общността, в т.ч. резидентен тип услуги и 
специализираните институции.
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Пакети хранителни продукти по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

 На 05 октомври 2020 г. стартира предоставянето на индивидуалните пакети 
хранителни продукти, което продължи и през месец ноември, а за част от 
областите и до началото на декември 2020 г. Предвидено е да се 
подпомогнат над 470 000  лица  от основната целева група с близо 6500 
тона храни на стойност над 15 700 000 лв. Всеки индивидуален пакет е с 
тегло 23 кг, на стойност 55 лв. и включва 16 вида хранителни продукти от 
първа необходимост.

 Пакетите с храни са предназначени за най-нуждаещите се лица и семейства, 
подпомагани от дирекциите „Социално подпомагане“ на различни 
основания. В основната целева група тази година бяха включени и лица и 
семейства, подпомогнати заради кризата, предизвикана от КОВИД-19.

 За първи път семействата с по трима и повече членове получават по два 
пакета с храни, така че размерът на помощта е съобразен с големината на 
семействата.

 Предстои през 2021 г. да се раздадат още 17 вида хранителни продукти на 
стойност 15 500 000 лв. с ДДС.
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Мерки в подкрепа на семейства с деца 
до 14-годишна възраст

Във връзка с разпространилата се в Република България 
пандемия от COVID-19 през периода от обявяване на 
извънредното положение в страната с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 г. до момента, наред с основните 
дейности, свързани с подпомагането и социалното включване 
на нуждаещите се граждани, усилията на АСП са насочени и 
към допълнителна подкрепа на семейства с деца до 14-
годишна възраст, намиращи се в затруднение да задоволят 
своите здравни, комунално-битови или други жизненоважни 
потребности, като за целта бяха предприети следните мерки 
за подкрепа:
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Еднократна социална помощ на основание чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер - 375 лв. на работещите майки и 
бащи, които гледат децата си - ученици до 7-ми клас, навършили 14-годишна възраст и към 
момента нямат възможност да получават други средства

От тази възможност са се възползвали преимуществено семейства с деца, които:  
 към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, 

отглеждащ сам дете, няма/т право на платен отпуск или то вече е реализирано 
пропорционално на отработеното време от началото на тази година, и ползват неплатен отпуск 
от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за осигуряване от работодателя 
извършване на дистанционна работа от вкъщи. 

 не са получавали еднократна социална помощ на основание чл. 16 от ППЗСП от началото на 
2020 г.;

 нямат други доходи, реализирани по договор за услуга, договор за наем, рента, аренда, 
допълнителен трудов договор и др.; 

 двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, не са включени в 
схемата за компенсация 60/40 (по Постановление № 55 на МС от 30.03. 2020 г. за определяне 
на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на 
заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13.03.2020 г.). 

 двамата родители, или родителят, отглеждащ сам дете, са осигурявани по реда на Кодекса за 
социално осигуряване в последните 6 месеца; 

 единият от родителите е в неплатен отпуск, а другият родител не получава обезщетение за 
безработица, обезщетение за временна нетрудоспособност или пенсия (с изключение на 
социалната пенсия за инвалидност); обезщетение за ползване на отпуск за отглеждане на дете 
до 2 г.;

 имат месечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ месеца на ползването на 
неплатения отпуск, ненадвишаващ 610 лв.
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Еднократна социална помощ на основание чл. 16 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален 
размер - 375 лв. на работещите майки и бащи, които гледат децата си 
- ученици до 7-ми клас, навършили 14-годишна възраст и към 
момента нямат възможност да получават други средства

 Помощта се отпуска, ако детето/децата от семейството са 
посещавали детска ясла, детска градина или училище 
преди 13 март 2020 г. 

 За периода от 13.04.2020 г. до 27.11.2020 г. 
включително броят на издадените заповеди за отпускане 
на помощта е 3812. 
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Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение
на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), 
обнародвано в брой 77 на Държавен вестник от 01.09.2020 г., с което се
създава чл. 16б, регламентиращ условията за отпускане на нов вид месечна
целева помощ.

 Право на месечна целева помощ по реда на чл. 16б от ППЗСП при обявено 
извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат 
семейства с деца до 14-годишна възраст, когато: 

 двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не 
може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват 
платен отпуск;

 двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали 
без работа, имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“, но нямат право на 
обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение за 
предходният месец на член от семейството е по-ниско или равно на размера на 
месечната минимална работна заплата, определена за страната;

 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;  

 двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, не получават 
обезщетение за отглеждане на дете до една година. 
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Месечната целева помощ се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от

семейството за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация за

отпускане на помощта, по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна

заплата, определена за страната.

На основание чл. 16б от ППЗСП месечна целева помощ при обявено извънредно положение

или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за

закрила на детето, и ако децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или

не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи, поради

въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична

обстановка.

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които

децата не посещават детски ясли/детски градини, както и ако се обучават синхронно от

разстояние, като за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална

работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г. за цял месец), за семейства с две и

повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата,

определена за страната (915 лв. за 2020 г. за цял месец).
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Към 27.11.2020 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ на

територията на цялата страна са приети общо 884 бр. заявления за

отпускане на помощта. От тях 646 бр. са в статус „обработка“, а

113 е броят на издадените заповеди за отпускане на помощта.

С ПМС № 322 от 23 ноември 2020 г. за изменение и допълнение

на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

обнародвано в ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., е разширено правото

на достъп до месечната целева помощ на повече лица и семейства

чрез увеличаване размера на доходния критерий и удължаване

срока за подаване на заявления-декларации.



16

Чрез изменения и допълнения в Закона за изменение на Закона за данък върху 

добавената стойност беше създаден чл. 12а от Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм., бр. 34, 38, 

44 и 55 от 2020 г.), с който за учебната 2020 – 2021 г. се регламентира 

предоставянето на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас за 

покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 г. в размер на 250 

лв. За целта децата трябва да са записани в държавно или общинско училище и 

средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца, 

предхождащи месеца, през който е подадено заявлението-декларация да е по-нисък 

или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без доходен критерий за деца с трайни 

увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и 

близки и приемни семейства.  

Към 27.11.2020 г. еднократна помощ е отпусната на 23 671 семейства за 24 162 

ученици, записани в 8-ми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020 

– 2021 г. 
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Проект „Повишаване на капацитета

на служителите в сферата на закрила

на детето, социалните услуги и

социалното подпомагане“, договор №

BG05M9OP001-3.006-0001, с финансовата

подкрепа на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020

Бенефициент: Агенцията за социално

подпомагане

Период на изпълнение:

23.11.2016 – 30.09.2022,

договорените средства:

28 000 000,00 лв.
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Във връзка с обявеното извънредно положение на

територията на страната и обявената пандемия от

Световната здравна организация, и предвид

препоръките на Управляващият орган за стриктно

спазване на препоръките за недопускане и

ограничаване разпространението на заболяването на

Националния оперативен щаб за коронавируса и

Министерството на здравеопазването и с цел

опазване здравето и живота на социалните работници

в АСП, през месец март 2020 г. е извършена промяна

на проекта и са пренасочени от една дейност в друга

10 373 800, 00 лв.

Същите са предназначени за закупуване на

предпазни средства и за допълнителни

възнаграждения на работещите на първа линия в

дирекциите за социално подпомагане
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През м. април 2020 г. по проекта са закупени и

доставени до всички териториалните поделения на АСП

лични предпазни средства и дезинфектанти, както следва:

− 4 000 бр. защитни гащеризони и 4 046 бр. защитни

очила на стойност 45 745.20 лв.;

− 7 500 литра алкохолен дезинфектант за ръце и малки

повърхности и 10 000 литра дезинфектант (концентрат)

за под и големи повърхности на стойност 184 500,00 лв;

− 5004 кутии ръкавици на стойност 97 532.00 лв;

− 15 066 бр. маски за многократна употреба на стойност 32

723,35 лв.;

− 387 лични защитни прегради за отворените приемни на

стойност 36 195,16 лв.

Обща стойност на предпазни средства и

дезинфектанти – 396 695,71 лева
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За служители на длъжност „социален работник“ и 
„главен социален работник“ от териториалните структури 
на АСП, работещи на отворените приемни на дирекциите 
и на терен с най-рисковите групи от заразяване и 
разпространение на вируса са осигурени допълнителни 
възнагражденията в размер на установената (МРЗ) в 
страната, при условие, че са отработени минимум ½ от 
работните дни в месеца. 
До момента са извършени три плащания, както следва:
❑ за март 2020 г. са изплатени 1 451 165,00 лева  на 

2006 социални работници и на главни социални 
работници; 

❑ за м. април 2020 г. са изплатени 2 058 189,97 лева  
на 2843 социални работници и на главни социални 
работници; 

❑ за м. септември 2020 г са изплатени 2 114 210,76 
лева  на 2922 социални работници и на главни 
социални работници;

Общо – 5 623 565.73 лв.



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА

www.asp.government.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

http://www.asp.government.bg/

