
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

 

 

З  А  К  О  Н 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 
(Обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 и 120 от 

2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г. и 

бр. 58 от 2008 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 12в, ал. 1 числото “12” се заменя с “6”. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. 

 

Законът е приет от XL Народно събрание на …………   

…………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 



 

М О Т И В И 
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Основният мотив, налагащ промяната в Закона за социално 

подпомагане, е засилване на социалната справедливост в сферата 

на подпомагането чрез максимално ограничаване на възможностите 

за упражняване на професията „социално слаб”. За целта следва 

да се съкрати 12-месечният срок за непрекъснато получаване на 

социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст с 

още 6 месеца. Акцентът се поставя върху стимулиране на личната 

и обществената отговорност на трудоспособните лица, активното 

поведение на тези хора на пазара на труда, тяхното 

ограмотяване и квалификация. 

Съгласно Закона за социално подпомагане задоволяването 

на „основните жизнени потребности” е задължение на всеки 

гражданин, а социалното подпомагане се включва само тогава, 

когато това е невъзможно чрез труда на човека и притежаваното 

от него имущество. Все още е сравнително висок процентът на 

безработните лица в трудоспособна възраст, които се задържат в 

обхвата на системата за социално подпомагане за по-дълъг 

период от време. Въвеждането на 6-месечно ограничение за 

непрекъснато получаване на социални помощи е продължение на 

последователно провежданата политика и е част от цялостната 

стратегия за повишаване качеството на работната сила и 

реализацията на пазара на труда в условията на изменящата се 

икономическа реалност в страната.  

Разпоредбата на чл. 12в, ал. 1 от Закона за социално 

подпомагане предвижда мярка, която се прилага само по 

отношение на безработните лица в трудоспособна възраст, чието 

здравословно състояние и семейно положение позволява да се 

трудят. Мярката цели създаване на стимул и желание у 

безработните лица за придобиване и повишаване на 

квалификацията им, за търсене и приемане на работа и най-вече 

за намиране на трайно решение на затрудненията им чрез 

активизиране и пълноценно включване в обществения живот.  

Прекратяването на месечните социални помощи след 

изтичането на 6-месечния период на непрекъснатото им 

получаване ще стимулира и активира личната инициатива на тази 

категория лица да се реализират на пазара на труда и ще 

подпомогне тяхната реинтеграция след един продължителен период 

на отсъствие от работната среда.  

Още повече тази ограничителна разпоредба отразява 

изведеното като приоритет в европейски план преодоляване на 

дългосрочната зависимост на безработните лица от социални 

помощи. Изхождайки от разбирането, че пълноценното участие на 

пазара на труда е основата за ефективна социална интеграция и 

придобиване на доходи, активната политика на пазара на труда 
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се изменя през последните години, за да улесни постигането на 

целите в тази насока.  

Търсеният ефект на намаляването на срока за получаване 

на месечни помощи е активизиране на дълготрайно безработните 

лица в трудоспособна възраст и включването им на пазара на 

труда. През този 6-месечен период те могат да използват 

пълноценно възможностите, които им се предоставят в 

Националния план за действие по заетостта чрез дирекциите 

“Бюро по труда” за ограмотяване, квалификация, преквалификация 

и наемане на работа. 

 

 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Даниел Вълчев) 



 

 

 


