
ПРАВИЛНИК  

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

ЗА ВСЯКО НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО  

ДО ТРЕТО ДЕТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 

 

Приет с Решение №185/24.11.2008г. на Общински съвет – Дряново (Протокол 

№17). Влиза в сила от 01.01.2009г. 

Допълнение и промяна с Решение №542/27.01.2011г (Протокол №50). Влиза в 

сила от 27.01.2011г. 

Изменение и допълнение с Решение №42/30.01.2012г. Влиза в сила от 

30.01.2012г. 

Допълнение на чл.3 с Решение №242/26.02.2013г (Прот.№31). 

Допълнение на чл.7 ал.2 с Решение №528/16.02.2015г (Протокол №53). 

Изменение и допълнение с Решение №538/30.03.2015г на ОбС–Дряново 

(Протокол №54). 

Изменение и допълнение с Решение №163/28.07.2020г на ОбС–Дряново 

(Протокол №17). 

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 Този Правилник урежда условията за придобиване на правото на еднократна 

финансова помощ за новородено или осиновено до трето дете в семейството, 

както и реда и формата  за отпускането ù. 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА 

РЕД И УСЛОВИЯ  

Чл.2 Право да получи еднократна финансова помощ за новородено или осиновено 

до трето дете  включително има единия от:  

1. майка; 

2. баща; 

3. настойник. 

Чл.3 /1/ Лицето по чл.2 има право на еднократна финансова помощ за 

новородено или осиновено, независимо от доходите на семейството, когато детето 

не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. 

 /2/  Правото на еднократна финансова помощ се ползва за всяко 

новородено или осиновено до трето дете включително в семейството, родено или 

осиновено след 01.01.2009г. 

 /3/ При раждане или осиновяване на близнаци, един от които е трето дете в 

семейството, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак. 

 /4/ (нова – Решение №242/26.02.2013г) Родителите на новороденото дете 

трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането. 

 /5/ (нова–Реш.№538/30.03.2015г) Родителите на новороденото/осиновеното 

дете трябва да са с непрекъснати здравноосигурителни права. 

 /6/ (нова–Реш.№538/30.03.2015г) Родителите на новороденото/осиновеното 

дете трябва да нямат задължения към община Дряново. 
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/7/ (нова-Реш.№163/28.07.2020г) Родителите на новороденото/осиновено 

дете да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на 

подаване на заявлението. 

Чл.4  /1/ (Доп.с Реш.№42/30.01.2012г; Пром.с Реш.№163/28.07.2020г) Размерът на 

еднократната финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете 

е минималната работна заплата за страната. 

/2/ Кметът на Общината изпраща поздравителен адрес на лицата по чл.2 и 

уведомление за правата произтичащи от настоящия правилник. 

Чл.5  Еднократната финансова помощ се изплаща със Заповед на Кмета на 

Община Дряново, на основание решение на постоянна комисия „Здравеопазване, 

социални дейности и жилищно настаняване” /ПК „ЗСДЖН”/ при Общински съвет 

Дряново за всяка подадена молба поотделно. 

Чл.6 /1/ (Изм.и доп. с Реш.542/27.01.2011г; Изм.с Реш.№42/30.01.2012г; Изм.и 

доп. с Реш.№163/28.07.2020г) Еднократна финансова помощ се отпуска при 

условие, че поне единият от родителите/осиновителите/настойниците е с 

постоянен адрес на територията на Община Дряново през последните 3 /три/ 

години към момента на раждането/осиновяването, двамата 

родители/осиновители/настойници на детето имат настоящ адрес на територията 

на Община Дряново и новороденото/осиновеното дете е с постоянен и настоящ 

адрес в Община Дряново. 

/2/ (нова алинея, приета с Реш.542 от 27.01.2011г; Изм.и доп. с 

Реш.№163/28.07.2020г) Размерът на еднократната финансова помощ е в размер на 

50% /петдесет процента/, ако само единият родител или осиновител/настойник 

има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново, а другият 

родител/осиновител/настойник и детето са с постоянен и настоящ адрес на 

територията на друга община. 

Чл.7 /1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на молба по 

образец съгласно Приложение №1. 

      /2/  (Пром.с Реш.№163/28.07.2020г) Към молбата се прилагат: 

1. (нов текст на т.1 – приет с Реш.№163/28.07.2020г) Копие от 

диплома за завършено образование на двамата родители; 

2. Копие от влязло в сила решение на съда за лишаване от 

родителски права и/или ограничени такива;  

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

родителски права  на единия от родителите при развод; 

4. Копие на влязло в сила решение на съда за учредено 

настойничество; 

5. (доп. с Реш.542 от 27.01.2011г; изм.и доп. с Реш.№163/28.07.2020г 

– обединяват се т.5, т.7 и т.8) Служебна справка от Община 

Дряново за адресна регистрация по настоящ адрес и по постоянен 

адрес на двамата родители /настойници/ и детето. В служебната 

справка на майката да се предостави информация за поредността 

на детето за майката; 
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6. Копие от акта за раждане на детето/децата отглеждани в 

семейството; 

7. (предишна т.9 – пром. в номерацията с Реш.№163/28.07.2020г) 

Копие от акт за осиновяване; 

8. (нова–Реш.№42/30.01.2012г.; изм.и доп.с Реш.№538/30.03.2015г; 

предишна т.10 – пром. в номерацията с Реш.№163/28.07.2020г) 

Декларация, че лицето действително живее на територията на 

община Дряново, не е с прекъснати здравноосигурителни права и 

няма задължения към Община Дряново; 

9. (нова – приета с Реш.№528/16.02.2015г.; предишна т.11 – пром. в 

номерацията с Реш.№163/28.07.2020г) Удостоверение за банкова 

сметка на лицето. 

Чл.8 (Изм.с Реш.№42/30.01.2012г) Молбата за отпускане на еднократна 

финансова помощ се подават еднократно в рамките на два месеца за всяко 

новородено или осиновено до трето дете включително, считано от датата на 

раждане или осиновяване на детето. 

Чл.9 /1/  Молбата по чл.7 от настоящият Правилник се подават в деловодството 

на Общинска администрация град Дряново. 

         /2/   Подадената молба се вписва в регистър за отпускане на еднократна 

финансова помощ за новородено или осиновено дете от длъжностно лице 

определено с заповед на кмета на Общината. 

         /3/ Когато към подадената молба липсват някои от изискуемите документи 

съгласно чл.7 от този Правилник, лицето се уведомява за това писмено. 

       /4/ В случай,  че в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал.3 

лицето не приложи липсващите документи, Комисията се произнася с мотивирано 

писмено решение за отказ за отпускане на еднократна  финансова помощ.  

Чл.10  В едномесечен срок от подаване на молбата на основание чл.9 от 

настоящият Правилник, същата се разглежда от постоянна комисия „ЗСДЖН” при 

Общински съвет Дряново 

Чл.11 Постоянна комисия „ЗСДЖН” при Общински съвет Дряново разглежда 

подадените молби-декларации и приложените документи към тях и излиза с 

мотивирано писмено решение за отпускане или отказ за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

Чл.12  На основание решението на Комисията, в седемдневен срок Кметът на 

Община Дряново, издава заповед за отпускане на еднократна финансова помощ за 

всяка подадена молба поотделно. 

Чл.13  При отказ за отпускане на еднократна финансова помощ, в седемдневен 

срок от предоставяне на решението на Комисията, Кметът на Община Дряново 

уведомява лицето писмено. В 15 дневен срок от получаване на решението на 

комисията, лицето има право да се жалва пред Общински съвет Дряново. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.Този Правилник се издава на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

§2.Правилникът е приет с Решение на ОбС гр. Дряново №185 от 24.11.2008г. 

Допълнение и промяна с Решение №542/27.01.2011г (Влиза в сила от 27.01.2011г); 

Изменение и допълнение с Решение №42/30.01.2012г (Влиза в сила от 

30.01.2012г); Допълнение с Решение №242/26.02.2013г; Допълнение с Решение 

№528/16.02.2015г; Изменение и допълнение с Решение №538/30.03.2015г; 

Изменение и допълнение с Решение №163/28.07.2020г на ОбС–Дряново. 

§3.Правилникът  влиза в сила от 01.01.2009г. 

§4.Приложение №1 към чл.7, ал.1. Допълнение и промяна с Решение 

№542/27.01.2011г. на Общински съвет – Дряново (Влиза в сила от 27.01.2011г); 

Изменение и допълнение с Решение №42/30.01.2012г (Влиза в сила от 

30.01.2012г); Допълнение с Решение №528/16.02.2015г; Изменение и допълнение с 

Решение №538/30.03.2015г; Изменение и допълнение с Решение №163/28.07.2020г 

на ОбС–Дряново. 

 



Приложение №1 към чл.7 ал.1 от Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на 

Община Дряново 

(Доп. и пром. с Решение №542 от 27.01.2011г.; Изм.и доп.с Решение №42 от 30.01.2012г.; 

Доп.с Решение №528 от 16.02.2015г.; Изм.и доп.с Решение №538/30.03.2015г; Изм.и доп.с 

Реш.№163/28.07.2020г) 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО 

МОЛБА  

От ………………………………………….…………….….....… ЕГН ……………………………. 

в качеството си на : майка, баща, осиновител, настойник телефон: 

                                  /подчертава се с една черта/          /задължително/ 

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

ул. …………………………….………………………………………………………..…………… 

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

ул. ……………………………………………...…………………..…………………..…………… 

Данни за вторият родител, осиновител, настойник 

……………………………………………………….…………….. ЕГН …………………………... 

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

ул. ………………………….……………………………………………………………….………… 

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

ул. …………………………………...…………………………………………….………………….. 

        Моля, да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото 

/осиновеното/ ми дете ......................................................................................................................... 

 Прилагам следните документи /сложете отметка пред документите, които прилагате/: 

1.   Копие от диплома за завършено образование на двамата родители; 

2.   Копие от влязло в сила решение на съда за лишаване от родителски права и/или 

ограничени такива;  

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

единия от родителите при развод; 

4.   Копие на влязло в сила решение на съда за учредено настойничество; 

5.   Служебна справка от Община Дряново за адресна регистрация по настоящ адрес 

и по постоянен адрес на двамата родители /настойници/ и детето. В служебната 

справка на майката да се предостави информация за поредността на детето за 

майката; 

6.   Копие от акта за раждане на детето/децата отглеждани в семейството; 

7.   Копие от акт за осиновяване; 

8.   Декларация, че лицето действително живее на територията на община Дряново, 

не е с прекъснати здравноосигурителни права и няма задължения към Община 

Дряново (Декларация подава и вторият родител/осиновител/настойник - на осн.чл.3 

ал.4 и ал.5 от Правилника); 

9.   Удостоверение за банкова сметка на лицето. 

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

гр./с………………………        /подпис/ 


