гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4
Председател ОбС 06141/59-12; 41-18
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ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА
НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този Правилник урежда условията, реда и размера за предоставяне на еднократна
финансова помощ за новородено или осиновено дете.
Чл.2. /1/ Право на финансова помощ по реда на Правилника имат:
1. лица с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Полски Тръмбеш;
2. лица които нямат задължения към Община Полски Тръмбеш.
/2/ Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно.
Чл.3. Еднократната финансова помощ по чл. 1 е в размер на 250 лв. /двеста и петдесет
лева/.
Чл.4. Общински съвет Полски Тръмбеш, ежегодно с приемане на бюджета на Община
Полски Тръмбеш за съответната година, определя общия размер на средствата за
предоставяне на еднократна финансова помощ по реда на този Правилник.

ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА
НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ
Чл.5. Право на еднократна финансова помощ по чл.2, ал.1 за новородено/осиновено дете
имат родители или осиновители на детето, вписани в удостоверението за раждане на
детето.
Чл.6. /1/ Финансова помощ по реда на Правилника се предоставя за всяко живородено или
осиновено дете в следните случаи:
1

1. На семейство или при партньорско съжителство – до трето по ред включително.
2. На родител, отглеждащ сам новородено /осиновено дете, по смисъла на параграф 1, ал.1,
т.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/ - до трето по ред
включително.
/2/ Ограниченията по ал.1 не се отнасят за децата близнаци, тризнаци и т.н., при условие,
че раждането е до трето по ред в семейството. В този случай финансовата помощ се
изплаща за всяко от децата.
Чл.7. Лицата по чл.6 има право на финансова помощ, независимо от доходите на
семейството.
Чл.8. Лицата по чл.6 имат право на финансова помощ, когато детето не е оставено за
отглеждане в специализирана институция за деца, не е оставено за осиновяване и не са им
отнети или ограничени родителските права.
Чл.9. Лицата по чл.6 имат право на финансова помощ, когато 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.
Чл.10. Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че:
1. Новороденото/осиновеното дете е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на
Община Полски Тръмбеш.
2. Към момента на подаване на заявлението-декларация поне единия родител/осиновител
има постоянен адрес и/или настоящ адрес на територията на Община Полски Тръмбеш не
по-малко от една година, считано до датата на подаване на заявлението.
3. Обстоятелствата по т.1 и т.2 се установяват служебно.
4. Отм. Р№68/30.04.2020г.
Чл.11. /1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация
по образец - Приложение № 1.
/2/ Заявление-декларацията
се
подава
от
родители/осиновители/
на
новороденото/осиновеното/ дете в деловодството на Община Полски Тръмбеш в рамките
до една година, считано от датата на раждане/осиновяване/ на детето.
/3/ Към заявлението се прилагат:
1. Копие на удостоверение за раждане на детето;
2. Удостоверение за липса или наличие на задължения към Община Полски Тръмбеш.
3. Отм. Р№68/30.04.2020г.
/4/ Когато към заявлението липсват някой от изискуемите документи, заявлението не се
приема.
/5/ При установяване на нередовен или непълен документ, приложен към заявлениедекларацията по чл.11 от настоящият Правилник, заявителят се уведомява писменно на
посоченият адрес за представяне на необходимия документ.
/6/ В случай, че в седемдневен срок от получаване на Уведомлението по чл.11, ал.5, лицето
не представи необходимия документ, Кмета на Общината издава заповед за отказ на
исканата еднократна финансова помощ.
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Чл.12. При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, в четиринадесет дневен
срок, общинска администрация Полски Тръмбеш уведомява заявителя за това и причините
за отказа.
Чл.13. Постъпилите заявления по реда на Правилника се разглеждат в едномесечен срок.
Чл.14. Еднократната финансова помощ се изплаща въз основа на заповед на Кмета на
Община Полски Тръмбеш в която се включват всички одобрени през съответния месец
лица.
Чл.15. /1/ В Отдел „Социална политика, образование, култура” на Община Полски
Тръмбеш се създават и съхраняват досиета за всички отпуснати и отказани еднократни
финансови помощи за новородени деца.
/2/ Във всяко досие се съхраняват: заявление-декларацията с приложените документи и
всички други документи съставени при отпускане или отказване на исканата помощ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Правилник е приет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
§2. Настоящият Правилник се прилага за деца родени след 01.09.2018 г.
§3. Правилника е приет с решение № 528 по Протокол №37/30.08.2018 г., Изм. и доп.
Р№68 по Протокол №6/30.04.2020г.на Общински съвет Полски Тръмбеш, §4. Приложение
№ 1 към чл.12, ал.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
МАРИНЕТА ЙОРДАНОВА:
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