
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
 

 

Раздел I 

Общи положения 

  

Чл.1.Тези правила уреждат реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на територията на Община Брацигово  

 

Чл.2. По реда на тези Правила се  отпускат средства  на : 

 

1. Лица с влошено здравословно състояние   

2. Лица с  трайни  увреждания  или  доказана степен  на  инвалидност над 50%  

3. Деца и младежи в неравностойно положение 

4. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и др. природни 

бедствия .  

5. Лица с минимални доходи, които не са в състояние да заплатят погребалната 

услуга на починал  

6. Студенти и ученици. 

7. Ученици и деца с изявени дарби 

8. Родители /осиновители/ на  новородени /осиновени/ деца. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

Ред за отпускане на финансовите средства 

 

Чл.3.Еднократна  финансова помощ се опускат на  лица и семейства с постоянен адрес 

 на територията на Община Брацигово,  въз основа на  подадено  заявление до кмета на 

Общината по утвърден от него  образец.    

 

Чл.4 Заявленията се приемат и комплектоват от главния експерт „Социални дейности” 

при община Брацигово . 

 

Чл.5 Кмета на общината със Заповед отпуска или отказва изплащането на еднократната 

помощ.  

 

Чл.6 Еднократната   финансова помощ за лица по чл.2 т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 е в размер  

до 150 лева. 

 

Чл.7 Еднократната  финансова помощ за лица по чл.2 т.6 и т.7 е в размер  от 50 до 100 

лева,  

 



Чл.8 Еднократната  финансова помощ за лица по чл.2 т.8 е в размер  за първо родено 

/осиновено/ дете е 150 лева, а за второ родено /осиновено/ дете е в размер на 200 лева. 

 

 

РАЗДЕЛ IIІ 

 

Условия за отпускане на финансова помощ 

  

Чл.9  

ал./1/ Еднократната финансова  помощ по чл.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, се отпуска, ако 

нуждаещите се  лица отговарят на следните условия: 

 

1. Не извършват търговска дейност по смисъла на ТЗ за лица по чл.2, т.1, т.2, т.3, 

т.4, т.5 и т.6. 

 

2. Не притежават повече от един  жилищен имот на територията на Община 

Брацигово за лица по чл.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5  

 

3. Средният   доход  на  член от семейство  да не надвишава двукратния размер на 

гарантирания минимален доход, определен с ПМС за съответния период за лица 

по чл.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5  

 

4. Налице е доказана необходимост от лечение - /оперативно лечение или 

хоспитализация/ в страната и чужбина за лица по чл.2, т.1, т.2.  

 

5. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него 

има документ за собственост за лица по чл.2, т.4. 

 

6. Поразените стопански постройки са за  селскостопанска нужда, за задоволяване 

потребностите на семейството, не са застраховани и за  тях  има документ за 

собственост за лица по чл.2, т.4.  

 

7. Лицата да не са получавали еднократна помощ за същата нужда от Дирекция 

социално подпомагане в рамките на същата календарна година за лица по чл.2, 

т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6. 

 

8. Лицата по чл.2, т.4 да не са получили еднократна помощ от Агенция по бедствия 

и аварии./за помощите за пострадали от бедствия/  

 

ал./2/ Еднократната финансова  помощ по чл.2, т.6, се отпуска, ако нуждаещите се  

лица отговарят на следните условия: 

Студент, обучаващ се във висше учебно заведение, до 25-годишна възраст, в редовна 

/присъствена/ форма на обучение, със среден успех от предходната година над Добър 

/4/ /с изключение на новоприетите студенти/ , като средния доход на член от 

семейството не надвишава двукратния размер на гарантирания минимален доход, 

определен с ПМС за съответния период има право на месечна стипендия в размер на 50 

лв.  

 

ал./3/ Еднократната финансова  помощ по чл.2, т.7, се отпуска, ако нуждаещите се  

лица отговарят на следните условия: 



Ученик обучаващ се в учебно заведение на територията на Община Брацигово, 

класирал се на първо, второ или трето място на олимпиада или състезание в областта на 

науката, изкуството или спорта за съответната календарна година има право на 

еднократно материално стимулиране  в размер съответно: за първо място – 50 лв. за 

второ място – 30 лв., и за трето място – 20 лв.За отбори или групи, класирали се на 

първо място – 100 лева, за второ място – 70 лева и за трето място - 50 лв. за лица по 

чл.2, т.7. 

 

ал./4/ Еднократната финансова  помощ по чл.2, т.8, се отпуска, ако нуждаещите се  

лица отговарят на следните условия: 

Средствата за подпомагане на родителите на новородени /осиновени/ деца се отпускат 

на майката или законен представител, за отглеждане до второ поредно дете на 

майката.Ограниченията не се отнасят за второ поредно раждане на близнаци,  тризнаци 

и т.н.Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място 

на територията на Община Брацигово, като поне единият от тях бъде с такъв за 

последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето за лица по 

чл.2, т.8.. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

Необходими документи за отпускането на еднократната помощ 

 

Чл.10. Към заявлението за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ по чл.2 

т.1, т.2, т.3, т.4 се представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократната 

помощ следните документи :  

 

1. Удостоверение за месечен доход на семейството 

2. Копие от удостоверение за наследници. 

3. Копие от нотариален акт за декларирано имущество 

4. Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК / ако има такова/ 

5. Медицинско удостоверение от общо практикуващ лекар за общо здравословно 

състояние, степен на подвижност и самообслужване, епикризи от болнични 

заведения 

6. Рецепти за закупени животоподдържащи и животоспасяващи лекарства 

      / рецепторна книжка / 

7. Копие на разходооправдателни документи и животоспасяващи лекарства, 

медикаменти за извършена медицинска интервенция   /фактури / 

8. Служебна бележка от училище 

9. Копие на смъртен акт при смъртен случай 

10. Служебна бележка на лицето издадено от Дирекция “Бюро по труда“ 

11. Служебна бележка от Дирекция “ Социално подпомагане ” гр.Брацигово за 

размера и вида на получената социална  помощ 

12. Други документи, доказващи критични обстоятелства 

 

Чл.11. Към заявлението за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ по чл.2 

т.5 се представят следните документи :  

 

1. Копие от смъртен акт 

2. Копие от удостоверение за наследници 



3. Нотариален акт на имотно състояние 

4. Декларация за имуществено състояние на наследници 

5. Служебна бележка от Дирекция “ Бюро по труда “ 

6. Служебна бележка от Дирекция “ Социално подпомагане” 

7. Фактура за извършени разходи 

 

Чл.12. Към заявлението за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ по чл.2 

т.6 се представят следните документи :  

 

1. Удостоверение от учебното заведение, че лицето е записано като студент 

редовна форма на обучение за съответната година. 

2. Служебна бележка за средния успех от предходната година. 

3. Документи удостоверяващи средния месечен доход на член от семейството.  

 

Чл.13. Към заявлението за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ по чл.2 

т.7 се представят следните документи :  

 

1. Препоръка от организаторите, клубовете или училището/според различните 

случаи/ 

2. Копие от удостоверението за раждане или личната карта на детето. 

3. Покана или служебна бележка за предстоящо участие в конкурс, олимпиада или 

състезание в областта на изкуството, науката и спорта на общинско, регионално, 

национално или международно равнище или документ, потвърждаващ участието 

/първо, второ или трето място/ 

4. За участие в обучение в курсове, пленери, обучителни и възстановителни лагери 

справка от организаторите за вида и стойността на дейностите 

5. Служебна бележка, удостоверяваща, че детето учи. 

6. Декларация дали детето е получило финансови средства от други източници 

/награди или помощ за стимулиране/ - кога, от кого и в какъв размер. 

 

Чл.14. Към заявлението за кандидатстване за еднократна  финансова   помощ по чл.2 

т.8 се представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократната помощ 

следните документи :  

 

           1. Удостоверението за раждане на детето /оригинал и копие/. 

 2. Копие от личната карта на подаващия молбата. 

            3.Справка за родените от майката деца от Община Брацигово; 

            4.Справка за постоянен адрес на родителите. 

 5.Документ удостоверяващ номера на банковата сметка заверен от съответната  

              банка. /ако плащането е по банков път/ 

 

Чл.15. Финансова помощ по чл.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 може да се отпуска на 

нуждаещите се лица веднъж годишно.  

 

Чл.16. Финансовата помощите по чл. 2 се отпускат, когато са представени всички 

необходими документи, с които е доказана потребността от социална помощ, както и 

други документи, касаещи специфичността на искането за отпускане на помощ. 

 

 

 



Чл.17. Разглеждането на Заявленията се отлага до пълното им окомплектоване, когато: 

- Не са приложени всички необходими документи, удостоверяващи нуждата от 

социална помощ и нейния размер;  

 

Чл.18.  Помощи не се отпускат, когато касаят: 

1.погасяване на задължения за данъци, такси и вноски към осигурителните и здравни 

фондове, с изключение на случаите с лица, настанени в специализирана институция 

/без близки и роднини в състояние да се грижат за тях/, които трябва да заплащат пълна 

такса, по-голяма от размера на получаваните доходи и са в реален риск да останат без 

дом, без подслон и без имущество; 

2. погасяване на  задължения за текущи разходи, наеми и др.;  

3. лечение по клинична пътека. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1.   На лица, неотговарящи на посочените в Правилата 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. 

 

§ 2.  Правилата са приети с Решение № 109 от Протокол № 10 от 27.04.2012 година на 

заседание на Общински съвет Брацигово  и влиза в сила от датата на влизане в сила  на 

решението на Общинския съвет.                                                 

 

 

 

 

Илия Калинов, 

Председател на Общински съвет – Брацигово 
       

 


