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  П Р А В И Л Н И К                                            

за реда и начина за отпускане на еднократни 

финансови помощи на жители 

на Община Стралджа 

 

 
/Приет с Решение № 79 от Протокол № 7/26.03.2020 г. на ОбС-Стралджа/ 

 

Раздел I 

Общи положения. 

Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна 

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

Стралджа. 

Чл.2.По реда на този Правилник се отпускат средства на: 

1.Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и други природни 

бедствия. 

2.Семейства за процедура „инвитро”. 

 

Раздел ІІ 

Размер на отпусканата финансова помощ. 

Чл.3. /1/.Размерът на еднократната помощ за лицата по чл.2, т.1 и т.2 е до 500  

/ петстотин  лева/. 

       . 

        Раздел ІІІ 

Ред за отпускане на финансовите средства. 

Чл.4. /1/.Еднократна финансова помощ се отпуска на лица и семейства по чл.2, 

т.1 и т.2  с постоянен адрес на територията на Община Стралджа, въз основа на 

подадено искане по образец  /Приложение №1/ и декларация /Приложение2/ към него 

до Кмета на Община Стралджа в информационния център  на Община Стралджа, в 

която са изложени мотиви, обстоятелства, причини, както и конкретните потребности. 

Чл.5. Исканията се разглеждат от постоянна комисия назначена със заповед на 

Кмета на Община Стралджа в състав от петима души – двама представители на 

общинска администрация и трима общински съветници - определени в Решение N 80 от 

Протокол N 7/26.03.2020 г. на Общински съвет – Стралджа. 

Чл.6./1/.Постоянната комисия разглежда постъпилите искания за отпускане на 

финансова помощ един път месечно или извънредно при необходимост по инициатива 

на нейния председател, заседава при кворум повече от половината. 

         /2/.В случаите в които, лицата по чл.2 са с постоянен адрес извън гр. 

Стралджа, Постоянната комисия изисква становище по постъпилото искане от кмета на 

съответното населено място или кметския наместник. 

Чл.7. /1/. Постоянната комисия се произнася с писмено становище, отразено в 

протокол, в който се описва дали лицето подало искането за отпускане на еднократна 

помощ отговаря на критериите и изискванията, както и размера на предложената за 

отпускане  финансова помощ. При отказ на комисията за отпускане на финансова 

помощ, същата се мотивира за отказа си. 

         /2/. Предложението на Комисията по чл.4 се обективира в докладна записка 

от кмета на общината  до общинския съвет, в която са посочени трите имена, адрес и 

сумата подлежаща на одобрение и неодобрение от общински съвет. 
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         /3/ Еднократната финансова помощ на лицата по чл. 2 и чл.4 се отпуска с 

решение на ОбС въз основа на докладната записка от кмета на общината. 

Чл.8. Лицето, на което е отпусната еднократна помощ получава същата лично 

срещу представена лична карта или чрез законния си представител след представяне на 

пълномощно. 

 

Раздел ІV 

Условия за отпускане на финансова помощ. 

Чл.9./1/.Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна  

помощ на лицата са: 

       1.да не са регистрирани и да не развиват дейност по Търговския закон 

       2.да имат постоянен адрес на територията на Община Стралджа 

       3.да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг 

орган или институция 

       4.да не притежават недвижимо или движимо имущество, от което да 

получават доходи 

       5.да не са продавали движимо или недвижимо имущество за срок от една 

година преди подаване на заявлението за отпускане на еднократна помощ 

       6.да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка или гледане 

       7.безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в Бюрото 

по труда и да не са отказвали предложената им работа 

        /2/Данните по чл.9, ал.1, т.1,2,3,4,5,6 и 7 се удостоверяват с декларация по 

образец / Приложение 2/ 

Чл.10.Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на 

еднократна финансова помощ на лицата са: 

 /1/За лица по чл.2, т.1 - протокол от специализиран орган, доказващ настъпилата 

вреда. 

/2/За лицата по чл.2, т.2 - официално становище от медицинско лице за 

наличието на основание за отпускане на помощ документи, доказващи извършените 

разходи по процедурата. 

 

      

Раздел V 

Отчетност и контрол. 

Чл.11. Към искането за кандидатстване за еднократна финансова помощ се 

представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократна помощ следните 

документи: 

     1.Удостоверение за семейно положение. 

     2.Протокол от специализиран орган. 

     3.Фактури и други платежни документи,доказващи извършения медицински 

разход. 

     4.Други документи по преценка на комисията разглеждаща исканията за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

Чл.12./1/Общински съвет – Стралджа ежегодно с приемане на бюджета, 

определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна 

помощ по реда на този Правилник. 

          /2/.До приемане на бюджета на общината, еднократна финансова помощ се 

отпуска в размер на 1/12 част от отчетените разходи през предходната година. 
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Чл.13. /1/ Гражданин на Община Стралджа, получил еднократна финансова 

помощ, не може да подава искане по реда на този Правилник през следващите 2 

бюджетни години, считано от момента на влизане в сила на Решението на Общински 

съвет - Стралджа, с изключение на искането по чл.2, т.1,  като при неспазване на 

указания срок, искането не подлежи на разглеждане. Максималният брой помощи, 

които едно физическо лице може да получи пожизнено по реда на настоящия 

правилник, е три пъти.   

         

         /2/. Искания се допускат за разглеждане при равни други условия и при 

наличие на средства в бюджета на община Стралджа. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. „ Семейство” по смисъла на този Правилник са съпрузите и ненавършилите 

пълнолетие деца / родени, припознати, осиновени, доведени, заварени/, не сключили  

граждански брак. За член на семейството се считат и лица навършили 

пълнолетие, които продължават обучението си във ВУЗ или в средно училище. 

§ 2. Постъпилите искания за отпускане на еднократна финансова помощ до 

приемането на този Правилник, се окомплектоват съобразно изискванията на 

действащия към момента на влизане в сила на настоящия Правилник за  реда и начина 

на отпускане на еднократна финансова помощ. 

§3. Настоящият правилник отменя Правилник за реда и начина за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на община Стралджа, приет с Решение на 

Общински съвет № 511 от Протокол № 35/05.09.2018 г. и влиза в сила след изтичане на 

срока за оспорване на актовете на Общински съвет - Стралджа от Областния управител 

на област Ямбол. 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: /п / 

   /инж. Иван Митев/ 

 

Техн. секретар: /п/ 

                          /Т. Бошнакова/    
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                                                                                                                 Приложение  №1 

 

Вх. № …………………….. 

…………………….0……г. 

 

                                                                        ДО 

                                                                        КМЕТА  

                                                                        НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

                                                                        за отпускане на  

                                                                        Еднократна финансова помощ 

И С К А Н Е 

от ………………………………………………………………………………………………. 

име, презиме, фамилия 

…………………………………………………………………………………………………..

(постоянен и адрес за кореспонденция) 

………………………………. 

(телефон и номер за връзка) 

Уважаеми господин Кмет, 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

( мотиви, обстоятелства, причини за исканата помощ ) 

Прилагам следните документи: 

1.Искане до кмета на община Стралджа по образец; 

2.Декларация по образец; 

3.Протокол от специализиран орган; 

4.Фактури и други платежни документи, доказващи извършения медицински 

разход; 

5. Други документи по преценка на комисията, разглеждаща исканията за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

 

 

Дата: ……………….                                                 Подпис: ………………….. 
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                                                                                                                       Приложение No 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от ..............................................................................ЕГН......................... 

/име, презиме,фамилия/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  
   че не съм вписан/а като ЕТ и не съм съдружник в търговски дружества;      
   че съм с адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на 

Община Стралджа;  

   че не съм получавал/-а еднократни помощи на същото основание от друг орган или 

институция; 

   че не съм получавал/-а еднократна помощ от община Стралджа през последните 2 

бюджетни годин 

   че не притежавам недвижимо или движимо имущество, от което получавам доходи; 

   че не съм се е разпоредил/а възмездно с недвижимо или движимо имущество за  

срок от една година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ; 

   че през предходната година  не съм сключвал/-а договор за прехвърляне на 

собственост срещу задължение 

за издръжка и гледане; 

   че съм регистриран/-а в Бюрото по труда и не съм отказвал/а предложената от  

там работа; 

   семейството ми разполага с доход за шест месеца от датата на подаване на искането 

в размер на ……………………….. лв.;  

   че при промяна на адресната си регистрация в срок до 1 /един/ месец/ ще уведомя 

отдел „АПИО“ при Община Стралджа за това обстоятелство; 

   че в срок от 30 работни дни, считано влизането в сила на решение на Общински 

съвет - Стралджа за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, ще се 

явя на касата на община Стралджа за получаване на определената ми сума, като при 

неспазването на този срок няма да имам претенции за получаване на финансовата 

помощ; 

    давам съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, лични 

данни; 

    че семейството ми се състои от:  

1. ……………………………………………………………………………………………..   

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………..   

4. …………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………..   

6. ……………………………………………………………………………………………..    

 

Забележка: Вярното се маркира с кръстче и се записва с думи. 

Декларатор/ри: 

1.………………………………………………………………… / подпис 
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2.…………………………………………………………………./ подпис 


