
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Агенция за социално подпомагане 

5.1.2023 г.

X 08-00-0179/05.01.2023

Signed by: Daniela Georgieva Dimitrova

ДО  

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ……………………..  

ОТНОСНО: определяне размера на часовата ставка за положен труд на 

асистентите по Закона за личната помощ от 01.01.2023 г. 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ, 

          В Държавен вестник, бр. 1 от 03.01.2023 г., е обнародвано Постановление на 

Министерския съвет №497 от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната 

работна заплата за страната. Постановлението влиза в сила от 01.01.2023 г. 

С оглед на горното и във връзка с чл. 31 от Закона за личната помощ (ЗЛП), 

считано от 01.01.2023 г. часовата ставка за положен труд по механизма лична 

помощ се променя на 6,61 лв.  

За законосъобразното прилагане на ЗЛП е необходимо с допълнителни 

споразумения към всички действащи трудови договори с асистенти да бъдат 

изменени основните трудови възнаграждения. 

С уважение, 

5.1.2023 г.

X
РУМЯНА ПЕТКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Rumyana Dimitrova Petkova

дире1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198 

ok@asp.government.bg 
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