
Моето първо работно място



Агенцията за социално
подпомагане

Агенцията за социално подпомагане е 
изпълнителна агенция – второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към
Mинистъра на труда и социалната
политика. Агенцията за социално
подпомагане е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище
гр.София и се представлява и ръководи
от изпълнителен директор.



Агенцията за социално подпомагане извършва следните дейности:
-Отпускане на социални помощи и семейни помощи за деца;
-Предоставяне на социални услуги;
-Контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за
извършване на социални
услуги;
-Откриване и закриване на специализирани институции за
социални услуги;
-Регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон
и юридически лица, извършващи социални услуги;
-Изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по
социално подпомагане в страната;
-Изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното
подпомагане;
-Други дейности, определени в закон или акт на Министерски
съвет.



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. проучват потребностите на населението в областта от социални
помощи и социални услуги;
4. изготвят становища и правят предложения до изпълнителния
директор за откриване, промяна на вида и/или промяна на
капацитета и закриване на социални услуги, когато са делегирани
от държавата дейности;



Дирекциите "Социално подпомагане"



Дирекциите "Социално подпомагане":

1. 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. 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. 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, 
насочват потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране;

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

15. правят предложения до кметовете на съответните общини за предоставяне на
алтернативни услуги в общността;

16. правят предложения до регионални дирекции за социално подпомагане за откриване, 
промяна във вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги -
делегирана от държавата дейност;

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. 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.














