
ЗАКОН ЗА 

ЛИЧНАТА ПОМОЩ



Закон за личната помощ

• Законът е обнародван в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в 

сила от 1.01.2019 г.

• Законът урежда условията и реда за предоставянето и 

ползването на лична помощ от хора с увреждания. 

• Предоставянето на лична помощ се осъществява от 

доставчици на лична помощ.

• Предоставянето и финансирането на личната помощ ще 

се осъществяват от 1 септември 2019 г.

• От 01.04.2019 г. документите за изготвянето на 

индивидуалните оценки на потребностите от лична 

помощ се подават в специализираните отдели в ДСП по 

настоящ адрес на човека с увреждане.



Определение

• Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с

увреждания за упражняване на правата им, за

пълноценно участие в обществото, за извършване на

дейности, отговарящи на индивидуалните им

потребности от личен, домашен или социален

характер и за преодоляване на бариерите на

функционалните им ограничения.

• Механизмът гарантира възможност на хората с

увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв

начин да се осъществят дейностите.



Ползвател на лична помощ

• Ползвател на лична помощ е човек с 

увреждане, довело до ограничения в 

способността му за самостоятелно 

обслужване в ежедневието и до зависимост 

от чужда помощ, която да компенсира 

функционалния дефицит и да осигури 

подкрепа за упражняването на основните му 

права и пълноценно участие в обществото.



Ползвател на лична помощ

Няма пречка ползвател на лична помощ да 

бъде:

• дете с увреждания, за което се получават

месечни помощи по чл. 8д от Закона за 

семейни помощи за деца (930.00 лв.); 

• потребител на социални услуги в общността, 

с изключение на социалните услуги в 

общността от резидентен тип и в 

специализирани институции.



Ползвател на лична помощ - дете

• Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, 

за което се получават месечни помощи по чл. 8д от 

ЗСПД, в заявление-декларацията заявителят дава 

съгласие до 380 лв. (съобразно определения брой 

часове) от помощта да се превеждат от АСП на кмета 

на общината, след определяне на асистент на детето с 

увреждания и сключването на трудов договор. 

• Конкретният размер на помощта съответства на 

определения брой часове в индивидуалната оценка на 

потребностите.

• Копие от заявлението се изпраща служебно в АСП. 

• Въз основа на съгласието в заявлението АСП

превежда сумата до 380 лв. на кмета на общината.



Ползвател на лична помощ – лице, 

получаващо добавка за чужда помощ

• Кандидатът дава съгласие в заявление-

декларацията добавката за чужда помощ да се 

превежда на АСП от НОИ след определянето на 

асистент на човека с увреждане и сключването 

на трудов договор;

• Копие от заявлението се изпраща служебно в 

НОИ; 

• Въз основа на съгласието в заявлението НОИ 

превежда добавката за чужда помощ на АСП;

• АСП превежда получените от НОИ средства за 

добавката за чужда помощ на кмета на 

общината.



Как се определя правото на лична 

помощ

• Личната помощ се предоставя въз основа на:

 изготвена индивидуална оценка на 

потребностите по реда Закона за хората с 

увреждания;

 издадено направление от дирекция 

„Социално подпомагане“. 



Брой часове за лична помощ

• Броят на часовете за лична помощ се определя в 

направлението въз основа на четири степени: 

• Първа степен на умерена зависимост/затруднения 

– при нужда от помощ за реализиране на различни 

дейности в ежедневния живот от няколко пъти на 

месец или необходимост от ограничена подкрепа за 

персонална автономност;

• Втора степен на тежка зависимост/затруднения –

при нужда от помощ за реализиране на различни 

дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или 

необходимост от ограничена подкрепа за персонална 

автономност; 



Брой часове за лична помощ

• Трета степен на много тежка зависимост/

затруднения – при нужда от помощ за реализиране 

на различни дейности в ежедневния живот не повече 

от четири пъти на ден или необходимост от 

ограничена подкрепа за персонална автономност;

• Четвърта степен на тотална зависимост/

затруднения – при нужда от помощ и постоянна 

подкрепа от друго лице за реализиране на различни 

дейности в ежедневния живот повече от четири пъти 

на ден, поради пълната загуба на физическа, 

умствена, интелектуална или сетивна автономност.



Изключение за брой часове за лична 

помощ

• До 31.12. 2020 г. максималният брой часове, 

финансирани от държавния бюджет за лична помощ, 

се определят, както следва:

• за първа степен на умерена зависимост/затруднения –

до 15 часа месечно право на лична помощ;

• за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 

42 часа месечно право на лична помощ;

• за трета степен на много тежка зависимост/

затруднения – до 84 часа месечно право на лична 

помощ;

• за четвърта степен на тотална зависимост/

затруднения – до 168 часа месечно право на лична 

помощ.



Право на лична помощ до 31.12.2020 г.

• хората с право на чужда помощ с определени 90 и 

над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен 

на трайно намалена работоспособност; 

• децата с право на чужда помощ с определени 50 и 

над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен 

на трайно намалена работоспособност; 

• децата без право на чужда помощ с определени 90 и 

над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен 

на трайно намалена работоспособност.



Задължения на АСП 

• планира, разпределя, контролира и отчита средствата за 

финансирането на личната помощ;

• До 30.06.2019 г. издава задължителни методически указания за 

предоставянето на лична помощ;

• чрез ДСП участва в процеса по включване на ползвателите на 

лична помощ в механизма лична помощ;

• вписва юридическите лица в регистъра на доставчиците на 

социални услуги;

• ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на 

лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове 

и размера на средствата за заплащане на личната помощ, 

както и анализ и оценка на постигнатите цели при 

предоставянето на личната помощ;

• осъществява контрол за предоставянето на лична помощ и 

изразходването на отпуснатите средства;



Задължения на дирекциите

"Социално подпомагане"

• организират изготвянето на индивидуалните 

оценки на потребностите от лична помощ 

съгласно глава трета от Закона за хората с 

увреждания;

• осъществяват наблюдение на 

предоставяната лична помощ и 

изразходването на отпуснатите средства; 

• при необходимост уведомяват инспектората 

на АСП.



Контрол

 Министърът на труда и социалната политика 

упражнява контрол за изпълнението на закона.

 Кметовете на общини и доставчиците на лична

помощ упражняват контрол за предоставянето на 

личната помощ.

 В изпълнение на контролните си правомощия

изпълнителният директор на АСП оправомощава

длъжностни лица, които извършват проверки, дават

задължителни предписания и съставят актове за 

установяване на административни нарушения.

За резултатите от проверката се съставя протокол, 

към който се прилагат събраните документи, справки и 

обяснения.



В допълнение

• До предоставянето на лична помощ хората с трайни 

увреждания, които ползват социалните услуги "Личен 

асистент", "Социален асистент" и "Домашен 

помощник", финансирани със средства от държавния 

бюджет, продължават да ги ползват по досегашния 

ред.

• От 1 януари 2021 г. политиката за предоставянето на 

лична помощ на хората с увреждания се 

осъществява от Държавната агенция за хората с 

увреждания.


