
ПРАВИЛНИК  
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА 

НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

(приет с Решение на Общински съвет .............№ ......../................... г.) 

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1 Този Правилник урежда условията, размера, реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ за всяко живородено или осиновено до трето дете в 

семейство от Община Смолян. 

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

отглеждането на новородени/осиновенидеца 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 настоящия 

Правилник 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 този Правилник 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 настоящият Правилник 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 

този Правилник, 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 настоящия Правилник се приемат и 

обработват целогодишно.  

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Този Правилник се издава на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА. 

§ 2 Правилникът е приет с решение на ОбС № .............. от Протокол № ..../.................. г. 

§ 3 Правилникът  влиза в сила от .................... и подлежи на промяна при необходимост. 

§ 4 Приложение № 1 към чл.5, ал. 

 


