ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ ПРАВО НА НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ ОТ ПОЧИНАЛ РОДИТЕЛ.
Чл.30 /1/ Лицата, които имат право на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия
от починал родител и които отглеждат детето, подават заявление декларация по образец,
утвърден от Министъра на труда и социалната политика, до директора на дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящия си адрес, към което се прилагат следните документи:
1. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности към регионални център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище- в случаите по ал. 8;
2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
3. Служебна бележка, издадено от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен
лекар- от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни
имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на
детето са извършени;
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за справка;
5. Лична карта за справка.
/2/ Когато и двамата родители са починали или родителят е лишен от родителски права ,
помощите се получават от настойника или попечителя, който отглеждат детето, въз основа на
подадено то него заявление декларация с необходимите документи по ал.1 по настоящия му
адрес.
/3/ За деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини и/или близки по реда на чл.26
от Закона за закрила на детето, помощите се получават от пълнолетен член на семейството
въз основа на подадено от него заявление декларация с необходимите докементи по ал1. По
настоящия му адрес.
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Благоевград уведомява, че от 1 януари 2019 г. всички хора с трайни
увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е
регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018
г., и ще замени досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция, както и социалната пенсия за
инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от
степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, определена с
Постановление на Министерския съвет за съответната година. За 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв.
Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Дирекция за социално подпомагане до края на месеца,
следващ месеца, за който се полага, по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.
Считано от 01.01.2019 г., този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще
изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима.
Прекратените по този ред пенсии стават част от новата месечна финансова подкрепа, която от 2019 г. ще се плаща
от Дирекция „Социално подпомагане“ , като размерът ѝ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената
социална пенсия.
Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия
на лицата.
Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата
финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).
Лицата, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към
друг вид пенсия, но не получават месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление
в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде
отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.
Заявление-декларация в ДСП по настоящ адрес трябва да подадат и лицата, които получават месечна добавка
за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари 2019 г. сумата ще се отпуска под
формата на целева помощ и ще се превежда директно на общините.
Повече информация, свързана с предстоящите промени, гражданите могат да получат в дирекциите „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес, пощенските клонове и териториалните поделения на НОИ, съобразно тяхната
компетентност.

ВАЖНО
Относно: Наредба № Н-19 от 02.12.2008год., за условията и реда за
освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или
вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18 – годишна възраст и до завършване на средно образование,
но не по късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на
републиканските пътища.
УМЕДОМЯВАМЕ :
Че предоставените винетни стикери са валидни за срок от една
година, считано от датата на валидизирането им.
В седем дневен срок преди изтичане на валидността на винетката
може да подадете Заявление за издаване на нов винетен стикер.
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