ПРАВИЛНИК
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА ПОПОВО

Раздел І. Общи положения
Чл.1. (1 ) С този Правилник се определят условията и реда за отпускане на еднократна
финансова помощ на жителите на Община Попово
( 2 ) Правилникът има за цел:
- Да подпомогне жителите на Община Попово , които се нуждаят от финансова помощ
за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да
заплатят лечението си.
- Да подпомогне финансово сираците на територията на Община Попово
- Да подпомага жителите на Община Попово, които се нуждаят от финансова помощ в
случай на възникнали социално -битови потребности.
- Да подпомогне жителите на Община Попово , които са без доходи за издаване на
документи за самоличност
-Да подпомогне семействата с ниски доходи за посрещане на нужди, свързани с
абитуриентски бал на децата им
-Да подпомогне жители на Община Попово с ниски доходи, на които им предстои
явяване пред ТЕЛК
-Да подпомогне финансово семействата на територията на Община Попово при
раждане на близнаци
Раздел ІІ. Помощи за тежки здравословни заболявания
Чл. 2. Помощите за тежки заболявания са следните :
1. Еднократна помощ за животоспасяваща операция , извършена в рамките на
календарната година
2.Еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства извън тези, които се
приемат редовно
3. Осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортни разходи на болно
лице и придружителят му при извършване на животоспасяваща интервенция .
Чл. 3. Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на :
1. Болното лице , а в случай , че същото не е в състояние да направи искането,
последното се подава от родител, настойник, попечител или роднина.
2.Законен представител – родител, настойник, попечител / от името на непълнолетни/
Чл. 4. (1) Критерии и ред за определяне на лицата имащи право на еднократна
финансова помощ за тежко заболяване
1. Право на тази помощ имат жителите на Община Попово, които са с постоянен адрес
на територията на Община Попово и страдат от тежко заболяване, лечението на което
не могат да заплатят сами.
2. Необходими документи за отпускане на исканата помощ:
- Заявление до Кмета на Община Попово
- Документи доказващи направените разходи за лечение
- Рецепта издадена от лекуващия лекар
- Други документи доказващи сериозността на заболяването
- Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна
3. Кмета на Общината насочва заявлението до работна група , която :
- проверява наличието на изискуемите документи
- извършва проверка за потвърждаване на описаното състояние
- изготвя доклад , който предоставяна ПК към Общински съвет с мнение за наличието
или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.
4. Комисията взема решение за всяка подадена молба.
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5. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема от Общински
съвет.
Чл.5 Помощите по реда на този раздел са индивидуални
Чл.6 /нов 05.2015г./ Размерът на помощите по този раздел е до една минимална работна
заплата за страната.
Чл.7 Помощите за тежки здравословни състояния се изплащат от касата на Община
Попово.
Раздел ІІІ. Oтпускане на еднократна помощ в случаи на възникнали социалнобитови потребности
Чл. 8 Критерии и ред за отпускане на еднократна помощ при възникнали социалнобитови потребности :
1. Право на тази помощ има всеки жител на Община Попово , който е с постоянен
адрес на територията на Общината и не разполага със собствени средства за
отстраняване на възникналите социално- битови потребности.
Чл. 9 Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на Общината , който
трябва да представи следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Попово
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна
3.Декларация, че лицето не е в състояние само и с лични средства да отстрани
възникналите социално - битови потребности.
Чл. 10 Кмета на Общината Кмета на Общината резолира заявлението до работна група ,
която:
- проверява наличието на изискуемите документи
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства
- изготвя доклад, който предоставяна ПК към Общински съвет с мнение за наличието
или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.
1. Комисията взема решение за всяка подадена молба.
2. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема от Общински
съвет.
Чл. 11. Помощите по реда на този раздел са индивидуални.
Чл.12 /нов 05.2015г./ Размерът на помощите по този раздел е до една минимална
работна заплата за страната.
Чл.13 Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината.
Раздел ІV. Отпускане на помощи на сираци
Чл.14 (1) На сираците се отпускат следните помощи :
- помощ за кандидатстване във ВУЗ
- помощ за празнуване на абитуриентски бал
(2) Процедура за кандидатстване :
1. За отпускане на помощ за кандидатстване във ВУЗ, лицето подава заявление до
Кмета на Община Попово
2. Към заявлението се прилагат следните документи:
- Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех „Много добър”
4,50 и справка от „ГРАО” при Община Попово, удостоверяваща че лицето е сирак .
3. За отпускане на помощ за празнуване на абитуриентски бал, лицето подава заявление
до Кмета на Общината .
4. Към заявлението се прилагат следните документи
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- Документ, удостоверяващ завършването на средното образование и справка от
“ГРАО”, доказваща, че лицето е сирак .
Чл. 15 Комисията взема решение за всяка подадена молба.
Чл.16 Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се взема от
Общински съвет.
Чл.17/нов 05.2015г./ Размерът на помощите по този раздел е до една минимална
работна заплата за страната.
Чл.18. Помощите по този раздел са индивидуални и се изплащат от касата на Община
Попово.

Раздел V. Отпускане на еднократни помощи на деца с изявени дарби
Чл.19 Отпускането на еднократна финансова помощ на дете с изявени дарби се отпуска
за награди при успешно представяне на регионално или национално ниво и за особена
изява, допринесла за имиджа на Общината
Чл.20 Общински съвет Попово отпуска еднократна помощ на изявени и талантливи
деца за участие в изяви от различен характер.
Чл.21 /нов 05.2015г/ Размерът на помощите по този раздел е 300 лв.

Раздел VІ Отпускане на еднократна финансова помощ за издаване на лична карта
Чл. 22 / нов 05.2015г./ Еднократна финансова помощ може да бъде отпускана на лица ,
жители на община Попово , за издаване на лична карта .
Чл. 23 /нов 05.2015г./ Еднократната помощ по чл.22 се отпуска , ако лицето е с
постоянен адрес на територията на община Попово , срокът на личната му карта е
изтекъл и лицето няма доходи , за да му бъде издадена нова лична карта.
Чл.24 /нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на
Общината , който трябва да представи следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Попово
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна
3. Декларация за финансово състояние
4.Удостоверение за постоянен адрес
Чл.25/ нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група ,
която:
- проверява наличието на изискуемите документи
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието
или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.
Чл.26 /нов 05.2015г./ Комисията взема решение за всяка подадена молба.
Чл.27/нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се
взема от Общински съвет.
Чл.28/нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел са индивидуални.
Чл.29 /нов 05.2015г./ Размерът на помощта се определя в зависимост от разходите ,
които трябва да бъдат направени за издаването на личната карта , но не повече от
размера на гарантирания минимален доход за страната.
Чл.30/нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината.
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Раздел VІІ . Отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на
близнаци
Чл. 31 / нов 05.2015г./ При раждане на близнаци /две и повече живородени деца от
многоплодна бременност/ майката има право на еднократна финансова помощ за
отглеждане на децата .
Чл.32 / нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на майката или упълномощено от
нея лице ,която/ което трябва да представи следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Попово
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна
3. Удостоверения за раждане на децата
4.Декларация от майката , че децата не са настанени в социална институция на пълна
държавна издръжка
5. Декларация , попълнена от майката , че децата живеят и се отглеждат постоянно в
страната .
6.Лични карти на родителите – за справка
Чл.33 /нов 05.2015г./ Отпускането на еднократната помощ не е обвързано с доходите на
семейството.
Чл.34/нов 05.2015г./ Еднократна помощ при раждане на близнаци се отпуска , ако е
поискана до една година след раждането на децата.
Чл.35 /нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се
взема от Общински съвет.
Чл.36/нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел се изплащат на майката или
упълномощено от нея лице.
Чл.37 /нов 05.2015г./ Еднократната финансова помощ е в размер на 100 лв. за всяко
дете
Чл.38/нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината.
Раздел VІІІ. Отпускане на еднократна финансова помощ на абитуриенти, чиито
родители са лица с ниски доходи
Чл.39 /нов 05.2015г./ Право на тази помощ имат деца/лица , на които им предстои
абитуриентски бал , но доходите на семейството са равни или по-малко от
гарантирания минимален доход на член от семейството.
Чл.40/нов 05.2015г./ Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на
Общината , който трябва да представи следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Попово
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна
3. Декларация за финансово състояние попълнена от родителите / родителя
4. Документ от учебното заведение , доказващ завършването на средно образование.
Чл.41 / нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група ,
която:
- проверява наличието на изискуемите документи
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието
или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.
Чл.42 /нов 05.2015г./ Комисията взема решение за всяка подадена молба.
Чл.43 /нов 05.2015г./ Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се
взема от Общински съвет.
Чл.44 /нов 05.2015г./ Помощите по реда на този раздел са индивидуални
Чл.45/нов 05.2015г./ Размерът на помощите по този раздел е до 50% от МРЗ за страната
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Чл.46 /нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината.
Раздел ІX. Отпускане на еднократна финансова помощ на лица с ЕР на ТЕЛК
Чл.47/ нов 05.2015/(1) Право на тази помощ имат:
(1) Деца/лица ,на които предстои първо явяване пред ТЕЛК и доходите на семейството
са по-малки или равни на гарантирания минимален доход за член от семейството
(2) Деца и лица , на които е изтекло ЕР на ТЕЛК и предстои явяване за издаване на ново
ЕР от ТЕЛК и доходите на семейството са по-малки или равни на гарантирания
минимален доход за член от семейството.
Чл.48 Помощта се отпуска по искане на съответното лице , жител на Общината , който
трябва да представи следните документи:
1. Заявление до Кмета на Община Попово
2. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни и служебна тайна
3. Декларация за финансово състояние
4. Документ доказващ предстоящо явяване пред ТЕЛК
5. ЕР на ТЕЛК , което е с изтекъл срок
Чл.49 / нов 05.2015г/. Кмета на Общината резолира заявлението до работна група ,
която:
- проверява наличието на изискуемите документи
- извършва проверка за потвърждаване на описаните обстоятелства
- изготвя доклад, който предоставя на ПК към Общински съвет с мнение за наличието
или липсата на основание за отпускане на еднократна помощ.
Чл.50 /нов 05.2015г./ Комисията взема решение за всяка подадена молба.
Чл.51 /нов 05.2015г./. Окончателно решение за отпускане на еднократните помощи се
взема от Общински съвет.
Чл.52 /нов 05.2015г./ Размерът на помощта по този раздел е до 50% от МРЗ за страната
Чл.53 /нов 05.2015г./ . Помощите по реда на този раздел са индивидуални
Чл.54 /нов 05.2015г./Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината.
Раздел X. Финансиране
Чл.55 Необходимите средства по този Правилник се осигуряват от бюджета на Община
Попово.

Раздел XІ. Допълнителни разпоредби
Чл.56 На лица, неотговарящи на посочените в Правилника условия за отпускането на
еднократна помощ , такава се отпуска само при изключително трудна за заявителя
житейска ситуация, когато е невъзможно той сам, чрез труда си и притежаваното от
него имущество да посрещне съответната конкретна нужда.
Чл. 57 Работната група към ПК изготвя мотивирано становище за нуждата от отпускане
на еднократна помощ по чл.56
Настоящият Правилник влиза в сила с Решение 633 по Протокол № 47 / 28.05.2015
г. от Общински съвет гр. Попово.
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