
 

 

 
 

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

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  

 

Проект! 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  

 

от …………… 2020 година 

 

за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги   

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

 

П О С Т А Н О В И: 

 

Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за социалните 

услуги. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с 

Постановление на Министерския съвет № 243 от 05.11.1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 

г., изм., бр. 38 от 1999 г., изм. и доп., бр. 42 от 1999 г., доп., бр. 112 от 1999 г., изм., бр. 

30 и 48 от 2000 г., доп., бр. 98 от 2000 г., попр., бр. 100 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2001 г., 

изм. и доп., бр. 97 от 2001 г., бр. 26 от 2002 г., доп., бр. 46 от 2002 г., изм., бр. 81 от 2002 

г., изм. и доп., бр. 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., изм., бр. 115 от 2004 г., изм. и доп., 

бр. 31 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., изм., бр. 93 от 

2006 г., изм. и доп., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27 от 2010 г., доп., бр. 41 от 

2010 г., изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 45 от 2010 г., изм., бр. 50 от 2010 г., изм. 

и доп., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 от 2013 г., изм., бр. 73 от 2013 г., изм. и доп., бр. 55 от 

2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., изм., бр. 27 и 39 от 

2019 г., изм. и доп., бр. 65 от 2019 г., доп., бр. 52 от 2020 г.) се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл. 10: 

а) в ал. 4, т. 6 думите „социален учебно-професионален център или“ се 

заличават; 

б) в ал. 9 думите „социални услуги в общността от резидентен тип и 

специализирани институции, които са делегирани от държавата дейности“ се заменят 

със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, 

финансирана от държавния бюджет“. 
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2. В чл. 11, т. 3 думата „социални“ и запетаята след нея се заличават, а след 

думата „заведения“ се поставя запетая и се добавя „и социални и интегрирани здравно-

социални услуги за резидентна грижа“. 

3. В чл. 14, ал. 1 т. 1 се отменя.  

5. Глава трета с чл. 36-41б се отменя. 

6. В заглавието на Глава пета думите „и социалните услуги“ се заличават. 

7. В чл. 52: 

а) в ал. 1: 

аа) в основния текст думите „и социалните услуги“ се заличават; 

бб) в т. 1 думите „и социалните услуги“ се заличават; 

вв) в т. 2 думите „и социалните услуги“ се заличават;   

гг) точка 3 се отменя; 

дд) точка 4 се отменя; 

ее) точка 5 се отменя; 

б) в ал. 2 думите „ръководители на социални услуги, представители на лица по 

чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други“ и думите „и 

социалните услуги“ се заличават; 

в) в ал. 3 думите „потребителите на социални услуги и“ се заличават. 

8. В чл. 53 думите „и социалните услуги“ се заличават. 

9. В чл. 54 думите „и социалните услуги“ се заличават.  

10. Член 54а се отменя. 

11. В Допълнителните разпоредби: 

а) точка 8 се отменя; 

б) точки 15-36 се отменят; 

в) точки 39-46 се отменят;  

г) в т. 47 ал. 3 се отменя; 

е) в § 1а думите „настанени в домове за деца, по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1, 

както и на децата, ползващи социална услуга – резидентен тип по смисъла на чл. 36, ал. 

2, т. 4, буква „а“, подбукви „аа“ и „бб“ и букви „в“ и „г“ се заменят с „ползващи 

социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“. 

 

§ 2. Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища 

при условията на чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане имат сираците до 25-годишна възраст, завършили социални учебно-

професионални центрове по отменения чл. 36, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане преди тяхното закриване. 

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2020 г. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:    

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МТСП:  
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 МИЛЕНА ПЕТРОВА 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПООП:  

 МОМЧИЛ МАСЛАРОВ 


