
Отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на 

учебната година на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно 

или общинско училище  

 

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 

В сила от 01.04.2002 г. 

Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.112 от 
23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 
2005г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 
21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. 
ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 
Декември 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. 
ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 
Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 

2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., доп. 
ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.96 от 9 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. 
бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.30 от 3 
Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 
Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 
2019г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 
2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) На семействата, чиито деца са записани в първи клас на 

държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от 
разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са 
настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. 
(2) Помощта по ал. 1 се отпуска, при условие че доходът на член от семейството е по-нисък 
или равен на дохода по чл. 4. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 
28.07.2015 г.) 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. - 
ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) При условията на ал. 1 и 2 еднократната помощ 
се предоставя независимо от дохода на семейството за: 
1. деца с трайни увреждания; 
2. деца с един жив родител; 
3. деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от 

Закона за закрила на детето. 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Размерът на еднократната помощ се 
определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и 
социалната политика за съответната година. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 31.07.2019 г.) Помощта по ал. 1 се изплаща на два 
пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за 
отпускането и, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето 

продължава да посещава училище. 
(7) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 35 от 
2019 г., в сила от 31.07.2019 г.) Помощта се възстановява, ако: 
1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му 

състояние; 
2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи 
клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 

3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни 
часа, за които няма уважителни причини. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 

Приет с ПМС № 139 от 05.07.2002 г. 

Обн. ДВ. бр.67 от 12 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., попр. ДВ. бр.97 от 2 
Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 
2006г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 
Април 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. 
ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. 
бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 
2015г., изм. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017г., изм. и 

доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г., изм. и доп. 

ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2017 г.)  
(4) В случаите, в които децата се обучават в детски градини и училища извън системата на 
Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация по ал. 3 се прилага 
и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската 
градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като 
ученик, а за новата учебна година - и за децата, записани за първи път в първи клас - в 

срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 от Закона за семейни 
помощи за деца. 
(5) Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за 
записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна 
година - в срок до 31 октомври, се получава ежемесечно по служебен ред от 
училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., 
в сила от 16.10.2015 г.) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска въз 
основа на заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната 
политика. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Към заявлението декларация по ал. 1 

се прилагат следните документи: 
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни 
месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация; 
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско 
училище, издадено от съответното училище; 
3. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г.) 
4. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) 

5. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) медицински протокол на ЛКК - в случаите по ал. 4. 
6. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) 
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца наличието на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК се установява служебно. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., 

предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Заявлението декларация по ал. 1 се подава след 
записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна 

година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени 
с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от 
започване на съответната учебна година. 
 
Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. 
- ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Еднократната помощ за ученици, записани в 

първи клас, се предоставя през месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението 
декларация. 



 

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм. 

- ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Еднократна помощ за ученици, записани в 
първи клас, се предоставя само веднъж за целия период на обучение при първоначалното 
записване на детето в първи клас. 
 
Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., 
в сила от 16.10.2015 г.) Помощта по чл. 31 се възстановява, ако детето: 

1. не постъпи в училище; 
2. не е посещавало редовно училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 
месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му 
състояние. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) За установяване на обстоятелството 
по ал. 1, т. 1 дирекциите "Социално подпомагане" извършват проверка в срок два месеца от 

започването на учебната година. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) В 
случаите на заболяване на детето, установено с протокол на ЛКК, проверката по ал. 1, т. 2 се 
извършва в едномесечен срок от датата на изтичане на срока, указан в протокола. 
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) За установяване на обстоятелството 

по ал. 1, т. 2 дирекциите "Социално подпомагане" ползват информацията от ежемесечните 
справки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4 

 
(Ново - ДВ, бр. 73 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г., предишно Приложение № 7 към чл. 17, 
ал. 3, т. 4, изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., предишно Приложение № 7 

към чл. 17, ал. 3, т. 2, изм. - ДВ, бр. 34 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 
01.01.2019 г.) 

 

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

(наименование на детската градина/училището, адрес, телефон) 

  

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
№......................./....................... 20 ... г. 

  

Настоящото удостоверение се издава на: 
................................................................................., 
                                                                                     (трите имена на детето) 

ЕГН ................................................., 
в уверение на това, че детето е записано в подготвителна група за задължително 
предучилищно образование или като ученик за учебната 20....../20... г. в ……… клас. 
Настоящото удостоверение се издава, за да послужи пред дирекция "Социално 
подпомагане" - .................................................... 

  

ДИРЕКТОР: ...................................................... 
(име, фамилия, подпис, печат) 

 


