Уважаеми родители,
Информираме Ви, че на семействата, чиито деца са записани в VIII клас през учебната
2021/2022г. в държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част
от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са
настанени за отглеждане извън семействотопо реда на чл.26 от Закона за закрила на детето.
Помоща се отпуска независимо от дохода на семейството и същата има за цел да подготви
ученика за началото на учебната година. Еднократната помощ е в размер от 300.00 лв. Помоща
се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на
заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) за отпускането ѝ, а
остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава
училище.
Правната възможност се заявява чрез подаване в ДСП на заявление-декларация по образец в
ДСП по настоящ адрес на родителите. Образец на формуляр родителите могат да получат на
място в ДСП или същия да бъде изтеглен от електронната страница на Агенция за социално
подпомагане в рубриката „Административни услуги“. Заявлението декларация се подава след
записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с
изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК,
детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната
учебна година. Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се отпуска само веднъж
за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в осми клас. За целта е
необходимо към заявлението-декларация родителите да представят удостоверение от
училището, че за учебната 2021/2022 г. детето е записано за първи път в осми клас.
Помоща се възстановява, ако:
1. Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му
състояние.
2. Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми
клас , освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
3. Ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни
часа, за които няма уважителни причини.

от ръководството

