
 

 

МОТИВИ  
 НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 

ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ 

ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

На проведено заседание на Общински съвет – Смолян, на 06.02.2019 г., по 

предложение на общински съветник е прието с протоколно решение беше изготвени 

правила/критерии от постоянната комисия по „Законност, местно самоуправление, 

ред и сигурност” /ЗМСРС/ към Общински съвет – Смолян, за отпускане на 

еднократна финансова помощ на новородено или осиновено дете на територията на 

Община Смолян. Поради високото обществено значение и с цел по-голяма публичност 

и прозрачност проектът на въпросните Правила бъде предоставен на вниманието на 

заинтересованите лица, които в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването му на 

интернет страницата на община Смолян, да имат възможността да депозират своите 

писмени предложения, мнения, становища и препоръки по проекта.   

В последните години се наблюдават няколко обезпокоителни тенденции в 

община Смолян – отлив на млади хора към големите градове и чужбина и раждането на 

деца от непълнолетни майки. Много са обективните причини за тези негативни 

тенденции, но ние общинските съветници смятаме, че сме отговорни за бъдещите 

поколения и трябва да направим всичко възможно да стимулираме раждаемостта и 

поощряваме родители, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш 

родител. 

Приемането на тези Правила ще ни отведе стъпка напред в правилната посока за 

развитието на община Смолян. За да се развива нашата община е необходимо неин 

приоритет да стане запазването на населението и неговото увеличаване, защото хората 

са тези, който я дефинират, а не територията й. 

Практиката да се стимулира раждането/осиновяването на дете има в много 

общини в Република България, като сумите варират от 100 до 3000 лева. Статистиката 

за община Смолян показва следното – през 2019 г. са се родили около 270 деца и по 

предварителни данни по така предложения проект за правила семействата, който ще 

имат право на тази помощ,  ще са по-малко от 270 на година. Предлагаме семействата с 

новородено/осиновено дете да получават еднократна финансова помощ в размер до 500 

лв..       

2. Цели 

Целта на приемане на настоящите Правила е стимулиране на раждаемостта от 

работещи родители от община Смолян. Финансовата помощ ще стимулира 

раждаемостта на територията на община Смолян и ще въздейства за промени и на 

други равнища: задържане на младежите в училище до получаване на средно 

образование, задържане на млади образовани семейства  на територията на община 

Смолян, както и привличането на нови такива. 

 

3.Очаквани резултати: 

Очакваните резултати от приемането на Правилата са община Смолян да бъде 

предпочитана от младите  семейства за раждане и отглеждане на деца, резултатът на 

практика е реална помощ за родителите или осиновителите. 

 

 

 



4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилата. 

Необходимите средства ще се планират ежегодно в бюджета на община Смолян.  

След продължителен и задълбочен анализ на приходите от местни дейности в бюджета 

на община Смолян стигнахме до извода, че осигуряването на необходимите средства за 

финансиране на Правила няма да повлияе негативно на изпълнението на бюджета, но 

осигуряването на тези финансови средства на този етап следва бъдат обезпечени с една 

бъдеща актуализацията на бюджета на община Смолян. Сумата, която следва да се 

осигури от бюджета за 2019 година, е приблизително в размер на 150 000 лева. 

 

 

ПРОЕКТ!!! 

 
ПРАВИЛА  

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА 

НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1 Тези Правила уреждат условията, размера, реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ за всяко живородено или осиновено дете считано от 

06.02.2019 г. в семейство от Община Смолян. 

(1) Финансовата помощ се изразява в парични средства, които подпомагат 

отглеждането на новородени/осиновени деца на територията на община Смолян. 

 

ГЛАВА  ВТОРА 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА 

 

 Чл.2 Право да получи еднократна финансова помощ по чл.1 има един от 

родителите или осиновителите на детето, вписани в удостоверението за раждане, 

независимо от доходите на семейството. 

 Чл.3 Условията за отпускане на еднократна финансовата помощ по настоящите 

Правила са: 

1. Родителят/ите или осиновителят/итеда не са оставили за отглеждане в 

специализирана институция детето и да не са им отнети родителските права. 

2. Детето да е до трето в семейството и да е родено или осиновено след приемане 

на настоящите правила. При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е 

трето дете в семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете 

близнак. 

3. Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат 

навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването. 

 4. Новороденото или осиновеното дете да е с постоянен и настоящ адрес на 

територията на община Смолян и към момента на подаване на заявлението поне 

единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Смолян 

не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението. 

 5.Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат 

непрекъснати здравно осигурителни права към момента на подаване на заявлението за 

финансова помощ. 



 6. Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете трябва да имат  

завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението. 

 7.Родителят/ите на новороденото или осиновеното дете не трябва да имат 

просрочени задължения към община Смолян в момента на подаване на заявлението. 

 Чл.4 Размерът на еднократната финансова помощ за всяко новородено или 

осиновено дете, отговарящо на условията по чл.3 е в размер, както следва: 

1. 300 /триста/  лева за първо новородено/осиновено дете; 

2. 400 /четиристотин/ лева за второ новородено/ осиновено дете; 

3. 500 /петстотин/ лева за трето новородено/осиновено дете. 

 Чл.5 (1) Еднократната финансова помощ по реда на тези Правила се отпуска въз 

основа на заявление-декларация по образец съгласно Приложение № 1. 

          (2) Заявлението се подава от единия родител или осиновител на новороденото 

или осиновеното до трето дете в семейството.  

(3) Към заявлението-декларация по образец се представят личните карти на 

родителите или осиновителите са сверяване с декларираните данни и заверено копие от 

диплом за завършено минимум средно образование на всеки от родителите или 

осиновителите.  

 Чл.6 Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ се 

подава в срок до 12 месеца за всяко новородено или осиновено до трето дете, считано 

от датата на раждането или осиновяването му. 

 Чл.7 (1) Документитепо чл. 5 от настоящите Правила се подават в 

деловодството на общинска администрация – гр. Смолян, като заявлението се вписва в 

регистър от длъжностно лице.  

  (2) Секретарят на общината изготвя мотивирано становище до Кмета на 

общината, като при изготвяне на същото може да извършва служебни справки относно 

заявените обстоятелства. Мотивираното становище съдържа предложение за отпускане 

или отказ за отпускане на еднократната финансова помощ за новородено или 

осиновено дете, на база представени документи и извършени справки. 

 (3) Кметът на Община Смолян, издава заповед за отпускане на еднократна 

финансова помощ за всяко новородено или осиновено дете или прави отказ за 

отпускане, когато родителят/ите или осиновителят/ите не отговарят на условията по 

чл.3. 

 (4) Еднократната финансова помощ се изплаща в едномесечен срок от подаване на 

заявлението-декларация по начин, посочен от заявителя в подаденото него заявление –

декларация по образец съгласно Приложение №1  в брой на касата на община Смолян 

или по посочената от него банкова сметка, на основание заповедта на кмета за 

отпускането й. 

Чл.8 Общинската администрация уведомява лицата, на които е отказана 

финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете в семейството и 

основанията за това в седемдневен срок от издаване на заповедта за отказ на Кмета на 

общината.  

Чл.9 (1) Общински съвет - Смолян, ежегодно с приемане на бюджета определя 

общия размер на средствата за отпускане на еднократни финансови помощи по реда на 

тези Правила, както и размера на еднократната финансова помощ за новородено или 

осиновено дете през съответната година. 

(2) Еднократните финансови помощи за новородено или осиновено до трето 

дете, се изплащат след приемане бюджета на общината по пълна бюджетна 

класификация за съответната година. 

(3) Заявления-декларации по чл.7 от настоящите Правила се приемат и 

обработват целогодишно.  



 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Правилата са приети  с Решение на ОбС № .............. от Протокол № ..../.................. г. 

и влизат в сила на ………………2019 г. 

 

 

 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                       

ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА СМОЛЯН 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
1.От ............................................................................................................................................. 
   /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН ..............................................,        тел. за контакт ............................................................ 

Постоянен адрес : гр./с.  ................................ Община......................., Област ........................ 

ул. ................................................................................................................................................ 

Настоящ адрес : гр./с................................, Община ..........................., Област ........................ 

Ул, ................................................................................................................................................. 

2.Данни за вторият родител или осиновител: 

...............................................................................................................  ЕГН .............................. 
                                                                        /име, презиме, фамилия/ 

Постоянен адрес : гр./с.........................., Община .........................., Област ............................ 

Ул. ................................................................................................................................................. 

Настоящ адрес : гр./с. ..........................., Община .........................., Област ............................ 

Ул. ................................................................................................................................................. 
 

ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

1. Моля, да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото или 

осиновеното ми дете  

................................................................................................................................................... 
                                                                          /трите имена на детето/ 

родено/осиновено  на ........................... 20 ... г., в размер на ......... (...............) лева, съгласно 

решение № ..........протокол № ...... от ........................... на Общински съвет ............................... 

 

2. Желая, отпусната ми еднократна финансова помощ да ми бъде изплатена в брой или 

по банков път по посочената по-долу банкова сметка: 

IBAN:……………………………………………., BIC:…………………………………., при 

Банка:………………………………………………. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М Е: 

 

Следните обстоятелства: 

1. Детето е .................................. (уточнява се поредността на детето в семейството). 

2. Детето не е дадено за осиновяване. 



3. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно 

семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето. 

4. Не съм/сме лишен/и от родителски права и родителските ми/ни права не са ограничени. 

5. Имам/ме непрекъснати здравно осигурителни права. 

6. Нямам/ме задължения към община ............................. 

  

 Известно ми е че: 

 За деклариране на неверни дани нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК и 

следва да възстановя/им неправомерно получената финансова помощ. 

При представяне на заявлението-декларация се изискват личните карти и заверени 

копия от дипломи за завършено минимум средно образование на родителите или 

осиновителите. 

 

Дата ......................................    Подпис: 1. .................................. 

гр. (с.) .................................... 

                                                                                                  2. .................................. 

 

 

 

 


