
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   349 на МС от  27.10.2022 г. за одобряване на
допълнителни разходи по  бюджета на Министерството  на  труда
и  социалната  политика  за  2022  г.  за  изплащане  на  еднократна
финансова  подкрепа  за  отопление  за  компенсиране  на
увеличените цени на енергоизточниците

Oбн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2022 г., в сила от 1.11.2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и  социалната политика за
2022  г.  в  размер  до  20  000  000  лв.  за  изплащане  на  еднократна  финансова  подкрепа  за  отопление  за
компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците.

(2)  Средствата  по  ал.  1  да  се  осигурят  за  сметка  на  преструктуриране  на  разходите  и/или  трансферите  по
централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по "Политика в областта на социалното
подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г.", бюджетна програма "Социални помощи".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените  показатели  по  чл.  14,  ал.  3  от  Закона  за  държавния
бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 3. По бюджета на Министерството на труда и  социалната политика за 2022 г. по "Политика в  областта на
социалното  подпомагане  и  равнопоставеността  на  жените  и  мъжете",  бюджетна  програма  "Социални
помощи", да се създадат нови администрирани разходни параграфи, както следва:

1.  "Еднократна  финансова  подкрепа  за  отопление  за  компенсиране  на  увеличените  цени  на
енергоизточниците" в размер 20 000 000 лв.;

2. "Допълнителни средства към целевата помощ за отоплителен сезон 2022 - 2023 г." в размер 30 000 000 лв.

Чл.  4.  Министърът  на  труда  и  социалната  политика  да  извърши  съответните  промени  по  бюджета  на
Министерството  на  труда  и  социалната  политика  за  2022  г.  на  база  фактически  извършените  разходи  и  да
уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2022 г.

Чл.  6.  Еднократната  финансова  подкрепа  за  отопление  е  в  размер  на  400  лв.  и  се  предоставя  на  лица  и
семейства от уязвими групи за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците.

Чл. 7. Финансовата подкрепа по чл. 6 се предоставя на:

1.  лица  и  семейства,  подали  заявление-декларация  за  отпускане  на  целева  помощ  за  отопление  за
отоплителния сезон 2022 - 2023 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от
Наредба  №  РД-07-5  от  2008  г.  за  условията  и  реда  за  отпускане  на  целева  помощ  за
отопление  (наредбата)  поради  установен  средномесечен  доход  за  предходните  6
месеца,  по-висок  от  диференцирания  доход  за  отопление  със  сума,  по-малка  от  или
равна на 40,00 лв.;

2.  лица  и  семейства,  подали  заявление-декларация  за  отпускане  на  целева  помощ  за  отопление  за
отоплителния сезон 2022 - 2023 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от
наредбата поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2022 г.;

3.  лица  и  семейства,  подали  заявление-декларация  за  отпускане  на  целева  помощ  за  отопление  за
отоплителния сезон 2022 - 2023 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание чл. 2, ал. 1 от



наредбата  поради  непълна  6-месечна  регистрация  в  дирекция  "Бюро  по  труда"  към  1  ноември  2022  г.  и
установен средномесечен доход за предходните 6 месеца, по-висок от диференцирания доход за отопление със
сума, по-малка от или равна на 40,00 лв.;

4. на лица и  семейства, които не са подали  заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
за  отоплителния  сезон  2022  -  2023  г.,  отговарящи  на  условията  на  чл.  2,  ал.  1  от  наредбата  и  чийто
средномесечен  доход  за  6  последователни  месеца  е  не  по-висок  от  диференцирания  доход  за  отопление  със
сума, по-малка от или равна на 40,00 лв.;

5. на лица и  семейства, които не са подали  заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
за отоплителния сезон  2022 -  2023 г., отговарящи  на условията на чл. 2, ал. 1 от наредбата, имали  са непълна
6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" и продължават да са регистрирани;

6. на лица и  семейства, които не са подали  заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
за отоплителния сезон  2022 -  2023 г., отговарящи  на условията на чл. 2, ал. 1 от наредбата, имали  са непълна
6-месечна регистрация в  дирекция "Бюро по труда", продължават да са  регистрирани  и  чийто  средномесечен
доход за 6 последователни месеца е не по-висок от диференцирания доход за отопление със сума, по-малка от
или равна на 40,00 лв.

Чл.  8.  Еднократната  финансова  подкрепа  се  предоставя  на  лицата  и  семействата  в  размера  по  чл.  6  от
Агенцията  за  социално  подпомагане  чрез  дирекция  "Социално  подпомагане"  по  настоящ  адрес  на
правоимащите лица и семейства по касов и безкасов път.

Чл. 9. Еднократната финансова подкрепа за лица и  семейства по чл. 7, т. 1, 2  и  3  се  предоставя  служебно  от
дирекциите "Социално подпомагане" въз основа на списък, утвърден  със заповед на директора на съответната
дирекция "Социално подпомагане".

Чл. 10. (1) Еднократната финансова подкрепа на лица и  семейства по чл. 7, т. 4, 5  и  6  се  отпуска/отказва  със
заповед на директора на съответната дирекция "Социално подпомагане" въз основа на заявление-декларация и
социален доклад от проведена социална анкета.

(2) В  заявление-декларацията  се  декларира  доходът  за  6  последователни  месеца  в  периода  от  1  април  до  30
септември 2022 г., въз основа на който се определя средномесечният доход на лицето и семейството.

(3) Заявление-декларациите се подават до 14 дни от влизането в сила на постановлението.

Чл.  11.  Еднократната  финансова  подкрепа  по  чл.  6  не  се  счита  за  доход  на  лицата  и  семействата  при
реализиране на правата им по реда  на  Закона  за  социално  подпомагане,  Закона  за  семейни  помощи  за  деца,
Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Чл.  12.  Министърът  на  труда  и  социалната  политика  да  извърши  налагащите  се  промени  по  бюджета  на
Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на дейността по чл. 6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси  и  чл. 1, ал. 7 и
чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


