
Извлечение 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомагане 

Приет с ПМС № 25 от 7.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. 
и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., в сила от 1.07.2003 г., бр. 14 от 11.02.2005 г., в сила от 
11.02.2005 г., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм., бр. 74 
от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., бр. 88 от 31.10.2006 г., бр. 34 от 24.04.2007 г., в сила от 
24.04.2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., изм., бр. 32 от 25.03.2008 г., в сила от 
1.04.2008 г., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 1.08.2008 г. 

 

Глава четвърта 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

Раздел I 

Структура 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г.) 
Структурата на агенцията включва обща администрация, организирана в две дирекции, и 
специализирана администрация, организирана в главна дирекция, две дирекции, регионални 
дирекции за социално подпомагане и дирекции "Социално подпомагане". 

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Териториални поделения на агенцията са регионалните 
дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекциите 
"Социално подпомагане". 

Чл. 14. Регионалните дирекции за социално подпомагане: 

1. провеждат държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на 
детето и рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията 
на областта; 

2. координират и контролират дейността на дирекциите "Социално подпомагане"; 

3. осъществяват методическа помощ на дирекциите "Социално подпомагане" по: 

а) отпускането на социални помощи и на семейни помощи за деца; 

б) социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; 

в) дейността за закрила на детето; 

г) изпълнението на програми за трудова заетост; 

д) приемането, разходването и отчитането на хуманитарни помощи и дарения; 

4. проучват потребностите на населението в областта от социални помощи и социални 
услуги; 

5. изготвят становища и правят предложения до Главна дирекция "Социално подпомагане" за 
откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги; 



6. извършват проверки и подготвят отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и 
молби; 

7. извършват анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби; 

8. контролират изпълнението на мерките за закрила на детето; 

9. извършват проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на детето; 

10. съдействат и сътрудничат на юридически лица, осъществяващи дейности по закрила на 
детето; 

11. осъществяват сътрудничество с областната и общинската администрация и с 
неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на социалната 
защита на рисковите групи в областта; 

12. организират и провеждат регионални съвещания по въпросите на социалното 
подпомагане и закрилата на детето; 

13. извършват прием на граждани и дават консултации на физически и юридически лица по 
въпроси на социалното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания; 

14. осъществяват организационно-методическа помощ и контрол върху дейността на 
дирекциите "Социално подпомагане" в областта на информационното обслужване; 

 

Чл. 16. Дирекциите "Социално подпомагане": 

1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) провеждат държавната политика в областта на социалното 
подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с 
увреждания на територията на съответните общини; 

2. издирват нуждаещите се от социална помощ лица и семейства; 

3. извършват дейността по приемане на документите на лицата и семействата, 
кандидатстващи за социални помощи; 

4. извършват проверки на място, проучват документация и събират информация относно 
отпускането на социални помощи на лицата и семействата; 

5. извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на 
социалните помощи и на семейните помощи за деца; 

6. извършват дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; 

7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) осъществяват текущата практическа дейност по закрила на 
детето в съответните общини; 

8. извършват временно настаняване и временно прекратяване настаняването на деца при 
семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции; 

9. определят и провеждат конкретни мерки по закрилата на децата и контролират 
изпълнението им; 

10. предоставят целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и 
семейството, с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и 
в приемни семейства; 

11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) проучват потребностите на населението от социални услуги в 
съответните общини; 

12. извършват конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел 
социалното им включване в общността; 



13. извършват дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции; 

14. консултират и работят индивидуално с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и 
интеграция; 

15. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) правят предложения до кметовете на съответните общини за 
предоставяне на алтернативни услуги в общността; 

16. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) правят предложения до регионални дирекции за социално 
подпомагане за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги; 

17. оказват методическа помощ и съдействие на общинската администрация при 
предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции; 

18. извършват проверки и изготвят отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и 
молби по социалното подпомагане и закрилата на детето; 

19. извършват анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби; 

20. съдействат и сътрудничат на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по 
закрилата на детето и социалните услуги; 

21. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) осъществяват сътрудничество с общинската администрация и 
с неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на 
социалната защита на рисковите групи в съответните общини; 

22. извършват прием на граждани и дават консултации по въпроси на социалното 
подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания; 

23. изготвят тримесечни отчети за дейността си. 

 


