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Общия брой на подадените молби за отпускане на целеви помощи за отопление в област
Видин е 8625 броя, съобщи Ирена Велкова, юрист-консулт в Регионална дирекция за
социално подпомагане, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Тя посочи, че от
всички молби, за отопление с твърдо гориво в пари са подадени общо 7583, за
отопление с твърдо гориво в натура – общо 708 молби и за отпускане на помощ за
отопление с ел.енергия – 332 молби. За цялата област Видин броя на лицата и
семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление е общо 6786 броя към 25
септември.
//
Ирена Велкова отбеляза, че на 1049 броя лица и семейства е отказано
отпускането на целевата помощ като неотговарящи на условията за подпомагане с този
вид помощ. Размера на целевата помощ за отоплителен сезон 2015-2016 г. е 361 лв.
Срокът за подаване на молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление
е до 31 октомври. По думите на Ирена Велкова все още е актуално и отпускането на
еднократните помощи за първокласници по чл.10а от Закона за семейните помощи за
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деца. Този вид помощ се отпуска на деца, записани в първи клас на държавни или
общински училища. Условие за отпускането й е детето да живее постоянно в страната и
да не е настанено за отглеждане в специализирана или социална институция.
Отпускането на еднократна помощ на първокласници е обвързано с доходния критерий
на семействата като изключение са децата с трайни увреждания, децата с един жив
родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки. Заявления-декларации се
подават до 1 месец от началото на учебната година. Приемът продължава до 15
октомври, включително. Към 25 септември общият брой на подадените молби за област
Видин е 521. От тях разгледани към тази дата са 503 молби, за общо 506 деца.
Отпускането на еднократна помощ е отказана на 7 лица и семейства в област Видин.
Еднократната помощ за първокласник тази година е в размер на 250 лв.
Радио “Фокус”- Видин
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