
ПРАВИЛНИК  

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА 

ВСЯКО НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДО ТРЕТО ДЕТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

(доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) 

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1 (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Този Правилник урежда реда, 

условията и начина на отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

или осиновено до трето дете в Община Горна Оряховица. 

 

ГЛАВА  ВТОРА 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ 

 

Чл. 2 (1) (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Право да получат 

еднократна финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете  

включително има единия от:  

1. майката; 

2. бащата при условие, че : 

/а/  на същият са му присъдени родителските права;  

/б/  майката е починала; 

/в/  майката е лишена от родителски права или е с ограничени такива. 

 

Чл. 3 (1) (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Майката има право на 

еднократна финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете, 

независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за 

отглеждане в специализирана институция за деца  и 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. 

          (2) (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Правото на еднократна 

финансова помощ се ползва за всяко новородено или осиновено до трето дете 

включително в семейството, родено след 01.01.2010 г. 

          (3) (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) При раждане или 

осиновяване на близнаци в семейството, еднократната финансова помощ се 

изплаща за всяко дете близнак. 

Чл. 4 (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Размерът на еднократната 

финансова помощ за всяко новородено или осиновено ежегодно се определя с 

решение на Общинския съвет. 
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Чл. 5 (изм. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Еднократната финансова 

помощ се изплаща със Заповед на Кмета на Община Горна Оряховица, за всяко 

подадено заявление поотделно.  

Чл. 6 (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Еднократната финансова 

помощ се отпуска при условие, че поне единият родител или осиновител е 

адресно регистриран с постоянен или настоящ адрес в Община Горна Оряховица, 

Област Велико Търново и през последната една година преди датата на раждане 

или осиновяване на детето действително е живял в едно от населените места на 

територията на Община Горна Оряховица. 

Чл.7/1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление  и 

декларация по образец съгласно приложение № 1 и приложение № 2. 

      /2/  Към заявлението и декларация по образец се прилагат: 

1. (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Копие от 

удостоверението за раждане на детето/децата отглеждани в 

семейството/, придружен с оригинала за справка; 

2. Копие от личната карта на родителите – придружен с оригинали за 

справка. 

3. Копие от влязло в сила решение на съда за лишаване от родителски 

права и/или ограничени такива. 

4. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на 

родителски права на единия от родителите при развод; 

 

Чл. 8 (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Заявлението и декларацията за 

отпускане на еднократна финансова помощ се подават еднократно в рамките на 

шест месеца за всяко новородено или осиновено до трето дете включително, 

считано от датата на раждане или осиновяване на детето. 

 

Чл. 9 /1/ Заявлението и декларацията по чл. 7 от настоящия Правилник се подават 

в деловодството на Общинска администрация град Горна Оряховица, Област 

Велико Търново. 

         /2/ (изм. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Подаденото заявление се 

вписва в регистър за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 

или осиновено дете от длъжностно лице определено със заповед на кмета на 

Общината. 

         /3/ (доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Когато към подаденото 

заявление липсват някои от изискуемите документи съгласно чл. 7 от този 

Правилник, лицето се задължава да ги представи седемдневен срок от получаване 

на писмено уведомление. 

       /4/ В случай, че в срока по ал. 3 лицето не приложи липсващите документи, 

Кмета на Общината се произнася с мотивиран писмен отказ за отпускане на 

еднократна финансова помощ.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1. Този Правилник се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.  

 

§ 2. Правилникът е приет с решение на ОбС гр. Горна Оряховица № 591 от 

Протокол №51/20.05.2010г. 

 

§  3.  Правилникът  влиза в сила от 01.01.2010 г. 

 

§ 4.  Приложение № 1 към чл. 7, ал.1 

 

§ 5.  Приложение № 2 към чл. 7, ал.1 

 

§ 6. Срокът по чл.8 за родените през 2010 г. преди датата на приемане на 

настоящия правилник, започва да тече от приемането му. 

 

§7. (нов - Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) Настоящите разпоредби се 

прилагат и за подадени заявления и декларации към момента на влизането им в 

сила. 
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Приложение № 1  

(доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

От …………………………………………………ЕГН……………………. 

                         /име, презиме,фамилия/ 

 в качеството си на : майка, баща, осиновител 
                                  / подчертава се с една черта/ 

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

Ул………………………………………………………………………………… 

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

Ул………………………………………………………………………………… 

Тел. …………………………… 

 

Данни за втория родител  

 

…………………………………………………………………………………… 

                                     /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН…………………., притежаващ л.к.№…………………., издадена от 

МВР………………, на ……………..г. 

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

Ул………………………………………………………………………………… 

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

Ул……………………………………………………………………………….. 

Тел. …………………………… 

 

        Да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото  

/осиновеното ми дете в размер на 50/ петдесет / лева. Изплащането да се 

извърши по касов /банков път/ IBAN:……………………………………... 
                              подчертайте  предпочитания от Вас начин 

 

        Прилагам следните документи: 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

 

 

Дата:……………..                                            С уважение:………….. 

Гр./с………………                                                                  /подпис/ 
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Приложение № 2 

(доп. с Реш.№175 от Прот.№13/17.05.2012г.) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

От …………………………………………………ЕГН……………………. 

                         /име, презиме, фамилия/ 

в качеството си на : майка, баща, осиновител 
                                  / подчертава се с една черта/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М ,  

следните обстоятелства: 

 

1.Отглеждам/е детето/децата си 

1. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на 

раждане №…………/……………..г. 

2. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на 

раждане №…………/……………..г. 

3. …………………………………………,ЕГН………………., Акт на 

раждане №…………/……………..г. 

 

 на територията на Община Горна Оряховица, Област Велико Търново и 

съм/сме с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес : 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

на който адрес живея/ем  ………………………………………………. 

                                                  / една или повече от една години/ 

2.Детето/децата е/са ………………………………… по ред родено/осиновено/и. 

3.Детето/децата не е/са дадено/и за осиновяване. 

4.Детето/децата не е/са настанено/и 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. 

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

ограничени. 

 

   Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация, нося/ 

им наказателна отговорност по чл. 313 от НК и следва да възстановим 

неправомерно получената финансова помощ. 

                                                                      

Дата:………….           Декларатор:                                 

                                        .………………………                                   

Гр/с…………….            /подпис/      

 

 


