
ДОХОД НА АКТИВНАТА СОЛИДАРНОСТ 
По какъв начин действа?

Какво представлява ДАС ?
Това е месечно обезщетение, финансирано 
от Департамента. То се изплаща от 
Фонд за семейни помощи (CAF) или от 
Взаимоспомагателен земеделски фонд (MSA).

ДАС е предназначен за хора, които не 
разполагат с ресурси или чиито доходи от 
трудови правоотношения са ниски, при 
определени условия.

Чуждите граждани трябва да отговарят на 
определени условия за пребиваване. За да 
се запознаете подробно с тях, потърсете 
информация от службите на CAF или MSA.

Как се изчислява ?
Размерът на ДАС зависи :
 от състава на вашето семейство
 от ресурсите на вашето семейство 
(доходите от трудови правоотношения, 
обезщетения, пенсии и т.н.),
 от вашето жилище
 от вашето професионално положение

Той се преизчислява на всеки 3 месеца.

Какви стъпки трябва да 
предприемете ?
На всеки 3 месеца трябва да уведомявате CAF 
или MSA за вашите ресурси, като попълвате 
Тримесечна декларация за ресурси (DTR). 

В противен случай изплащането на ДАС ще 
бъде преустановено.

За всяка промяна във вашето семейно, 
професионално положение или доходи, 
трябва да информирате незабавно CAF или 
MSA.

Възможно е да бъдат отпуснати 
допълнителни помощи
Има допълнителни помощи за жилище, 
здраве и мобилност.

Те не се отпускат автоматично, а е необходима 
индивидуална оценка на вашето положение.

Потърсете информация от звеното за 
връзка.

Какво представлява 
подпомагането ?
Лицето, което получава ДАС, има право 
на лична подкрепа според потребностите 
с цел подпомагане на действията в хода 
на социалното и/или професионалното 
приобщаване.

Тя се организира от индивидуално лице за 
връзка, което може да бъде :

  професионален съветник  
(служба по трудова заетост, местни планове 
за интеграция и заетост и т.н.), оказващ 
професионална подкрепа

  социален работник  
(от отдела за солидарност на департамента, 
някои общински центрове за социални 
действия и т.н.), за оказване на социална 
подкрепа, ако не можете веднага да 
потърсите работа.

Подпомагането е същевременно 
задължение и трябва да се спазва, за да не 
бъде намалено вашето обезщетение.



ЗДРАВЕ
Има различни възможности за достъп до 
социално осигуряване :

 PUMA (всеобщо здравно осигуряване)

 CSS (солидарно допълнително здравно 
осигуряване)
Те зависят от вашето положение и се 
отпускат при определени условия. Можете да 
получите информация от CPAM (регионална 
здравноосигурителна каса).

ТРАНСПОРТ
Можете да ползвате намаления за пътуване.

  В Община Бордо : ако сте жител на Община 
Бордо, който търси работа, можете, при 
определени условия за доходи, да ползвате 
безплатен транспорт.

  В департамента Жиронд : в зависимост от 
вашите доходи, можете да се възползвате 
от единна тарифа 0,40 евро, независимо от 
направлението.

  В регион Нова Аквитания : картата sésame 
ви дава възможност да пътувате безплатно 
с влак (24 пътувания или 12 двупосочни 
пътувания) в Нова.

Аквитания, ако търсите работа или ако 
доходите ви не превишават определена сума.

ЖИЛИЩЕ
Има различни помощи за достъп или 
поддръжка на вашето жилище. Социалният 
работник от отдела за солидарност 
на департамента или от центъра за 
социални действия може да ви предостави 
информация.

Има също социални тарифи за намаления на 
цените на газа и електричеството.

Потърсете информация от звеното за 
връзка.


