ПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕЖЕГОДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА СИРАЦИ В ДОУЧИЛИЩНА И
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДРЯНОВО
Приет с Решение ………. на Общински съвет – Дряново (Протокол №….).
Влиза в сила от …………
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Този Правилник урежда условията за получаване на ежегодна
финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на
територията на община Дряново, както и реда и формата за отпускането ù.
ГЛАВА ВТОРА
РЕД И УСЛОВИЯ

I.

Финансова помощ за деца сираци в доучилищна възраст

Чл.2 Право да получи ежегодна финансова помощ за дете/деца сираци в
доучилищна възраст има: 1. майка; 2. баща; 3. настойник.
Чл.3 /1/ Лицето по чл.2 има право на ежегодна финансова помощ за
дете/деца сираци, независимо от доходите на семейството, когато детето
не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
/2/ Правото на ежегодна финансова помощ за дете/деца сираци в
доучилищна възраст се ползва за всяко едно дете, което отговаря на
условията за получаването й, поотделно.
/3/ Ежегодната финансова помощ за дете/деца сираци в доучилищна
възраст се изплаща за всяко едно дете, което отговаря на условията за
получаването й, поотделно.

/4/ Родителят/настойникът на детето/децата трябва да има навършени 18
години към датата на подаване на молбата.
/5/ Родителят/настойникът на детето/децата трябва да е с непрекъснати
здравноосигурителни права.
/6/ Родителят/настойникът на детето/децата да няма задължения към
община Дряново.
/7/ Детето/децата

да

изпълнява/т

условията

на

Наредба

№5 за

предучилищното образование.
/8/ Детето/децата да посещава/т детска градина на територията на община
Дряново, ако е/са във възраст подлежаща на задължително предучилищно
образование.
/9/

Детето/децата

имунизации

и

здравеопазване”

да

има/имат

профилактични
на

НЗОК.

направени
прегледи

Деца,

на

всички
по

които

задължителни

Програма
не

са

„Детско

извършени

задължителните имунизации за възрастта, могат да получат финансовата
помощ, когато са налице трайни противопоказания и са освободени с
протокол от РЗИ.
/10/ Получаването на ежегодна финансова помощ за деца сираци в
доучилищна възраст не зависи от получаването на персонална пенсия на
дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, в случай че детето
отговаря на всички условия по този правилник.
II. Финансова помощ за деца сираци в училищна възраст
Чл.4 Право да получи ежегодна финансова помощ за дете/деца сираци в
училищна възраст има: 1. майка; 2. баща; 3. настойник.
Чл.5 /1/ Лицето по чл.4 има право на ежегодна финансова помощ за
дете/деца сираци, независимо от доходите на семейството, когато детето
не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

/2/ Правото на ежегодна финансова помощ за дете/деца сираци в
училищна възраст се ползва за всяко едно дете, което отговаря на
условията за получаването й, поотделно. Финансовата помощ се получава
до завършване на средно образование от съответното дете.
/3/ Ежегодната финансова помощ за дете/деца сираци в училищна възраст
се изплаща за всяко едно дете, което отговаря на условията за
получаването й, поотделно.
/4/ Родителят/настойникът на детето/децата трябва да има навършени 18
години към датата на подаване на молбата.
/5/ Родителят/настойникът на детето/децата трябва да е с непрекъснати
здравноосигурителни права.
/6/ Родителят/настойникът на детето/децата да няма задължения към
община Дряново.
/7/ Детето/децата да посещава/т редовно училище.
/8/ Детето/децата да посещава/т училище на територията на община
Дряново.
/9/ Детето/децата да няма/т налагани наказания по Правилника за
прилагане Закона за народната просвета и по Правилниците за дейността
на съответните училища.
/10/

Детето/децата

имунизации

и

здравеопазване”

да

има/имат

профилактични
на

НЗОК.

направени
прегледи

Деца,

на

всички
по

които

задължителни

Програма
не

са

„Детско

извършени

задължителните имунизации за възрастта, могат да получат финансовата
помощ, когато са налице трайни противопоказания и са освободени с
протокол от РЗИ.
/11/ Получаването на ежегодна финансова помощ за деца сираци в
училищна възраст не зависи от получаването на персонална пенсия на дете
по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, в случай че детето отговаря
на всички условия по този правилник.

III. Общи условия. Размер и ред на получаване на финансовата
помощ.
Чл.6 /1/ Размерът на ежегодната финансова помощ за дете/деца сираци е
равен на минималната работна заплата за страната и се получава
еднократно всяка година след подаване на молба и изискуемите към нея
документи.
/2/ Размерът на ежегодната финансова помощ за дете/деца сираци е равен
на 50% от минималната работна заплата за страната, в случай че детето не
отговарят на чл.5, /8/ от този правилник, и се получава еднократно всяка
година след подаване на молба и изискуемите към нея документи.
/3/ Ограниченията по чл.6, /2/ отпадат, в случай че на територията на
Община Дряново няма учебно заведение със сформирана паралелка за
съответната възраст на детето/децата, за което/които се подава молбата за
финансова помощ.
/4/ Ограниченията по чл.6, /2/ отпадат, в случай че детето/децата е/са
картотекиран/и в спортен клуб и/или редовно посещава/т извънучилищни
дейности организирани от различни образователни институции или
неправителствени организации, които са регистрирани на територията на
Община Дряново.
Чл.7 /1/ Ежегодната финансова помощ за дете/деца сираци се отпуска при
условие, че родителят/настойникът е с постоянен и настоящ адрес на
територията на Община Дряново през последните 5 /пет/ години към
момента на подавана на молбата.
/2/ Ежегодната финансова помощ за дете/деца сираци се отпуска при
условие, че детето/децата е/са с постоянен и настоящ адрес на територията
на Община Дряново през последните 5 /пет/ години към момента на
подавана на молбата, ако възрастта му/им позволява това.

Чл.8 Ежегодната 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. Средствата за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца
сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община
Дряново се залагат всяка година в бюджета на Община Дряново, в размер
определен от Общинския съвет.
Чл.9 /1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на молба
по образец съгласно Приложение №1.
/2/ Към молбата се прилагат:
1. Копие от акта за раждане на детето/децата отглеждани в
семейството. (Документите чл.9, /2/, т.1. се подават еднократно и се
съхраняват в индивидуалната папка с документи на детето за
справка);
2. Служебна справка от Община Дряново за адресна регистрация по
настоящ адрес и по постоянен адрес на родителя/настойника и
детето, както и за настъпила смърт на другия родител или на
двамата родители при деца пълни сираци, когато смъртта е
настъпила на територията на община Дряново.
3. Ако мястото на настъпване на смъртта на родителя/родителите е
извън територията на Община Дряново към молбата се прилага
Препис - извлечение от акт за смърт, издадено от съответната
община. А ако смъртта е настъпила в чужбина- Преведен и заверен
документ за смърт от чужбина. (Документите чл.9, /2/, т.3. се
подават еднократно и се съхраняват в индивидуалната папка с
документи на детето за справка).

4. Копие от акт за осиновяване. (Документите чл.9, /2/, т.4. се подават
еднократно и се съхраняват в индивидуалната папка с документи на
детето за справка).
5. Декларация, че лицето и детето/децата действително живеят на
територията

на

община

Дряново,

не

е

с

прекъснати

здравноосигурителни права и няма задължения към Община
Дряново;
6. Удостоверение за банкова сметка на лицето.
7. Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от детска
градина на територията на Община Дряново, че детето/децата
посещава/т съответната детска градина и изпълнява/т условията на
Наредба №5 за предучилищното образование, в случаите по чл.3, /7/
и /8/.
8. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
9. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. За деца,
на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,
поради наличие трайни противопоказания и са освободени с
протокол от РЗИ, се представя копие от този протокол.
10. Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от
училището, в което учи детето/децата, че то/те редовно посещава/т
учебните занятия и

няма/т налаган наказания по Правилника за

прилагане Закона за народната просвета и по Правилниците за
дейността на съответните училища, в случаите по чл.5, /7/, /8/ и /9/.
11. Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от
училищата на територията на Община Дряново, че в съответното
учебно заведение няма сформирана паралелка за възрастта на
детето/децата, за което/които се подава молбата за финансова
помощ, в случаите по чл.6, /3/.

12. Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от спортния
клуб/образователната институция/неправителствена организация на
територията

на

Община

Дряново,

че

детето/децата

е/са

картотекиран/и в съответния спортен клуб и/или редовно посещава/т
извънучилищни

дейности

организирани

от

съответната

образователна институция или неправителствена организации, в
случаите по чл.6, /4/.
Чл.10 Молбата за получаване на ежегодна финансова помощ за деца
сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община
Дряново се подават ежегодно:
1. Еднократно в рамките на всяка учебната година - за деца в
предучилищна и училищна възраст
2. Еднократно в рамките на календарната година - за деца под тази
възраст.
Чл.11 /1/ Молбата по чл.9 от настоящия Правилник се подават в
деловодството на Общинска администрация град Дряново.
/2/ Подадената молба се вписва в регистър за получаване на ежегодна
финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на
територията на Община Дряново от длъжностно лице определено с
заповед на кмета на Общината. Същото изготвя индивидуална папка с
набора документи на всяко едно дете, която се съхранява и служи за
справка при необходимост.
/3/ Когато към подадената молба липсват някои от изискуемите документи
съгласно чл.9, /2/

от този Правилник, лицето се уведомява за това

писмено.
/4/ В случай, че в двумесечен 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 финансовата
помощ.

Чл.12 В едномесечен срок от подаване на молбата на основание чл.11 от
настоящият Правилник, същата се разглежда от постоянна комисия
„ЗСДЖН” при Общински съвет Дряново
Чл.13 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 финансовата помощ.
Чл.14 На основание решението на Комисията, в седемдневен срок Кметът
на Община Дряново, издава заповед за отпускане на ежегодна финансова
помощ за деца сираци за всяка подадена молба поотделно.
Чл.15 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.
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 №… от
……2022г.
§3. Правилникът влиза в сила от ……2022г.

Приложение №1 към чл.9 ал.1 от Правилника за реда условията за получаване на
ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на
територията на община Дряново

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

Вх.№ОБА-……………..……………….

МОЛБА
От………………………………………….…………….….....…
/трите имена/
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 детето:
……………………………………………………….……………..
/трите имена/
ЕГН …………………………...
Постоянен адрес : гр./с. …………….……, Община …………………..,
Област ….….………….

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

Моля, да ми бъде отпусната ежегодна финансова помощ за деца сираци в
доучилищна и училищна възраст на територията на община Дряново за детето ми
.........................................................................................................................
/трите имена на детето/
Прилагам следните документи /сложете отметка пред документите, които
прилагате/:
 Копие от акта за раждане на детето/децата отглеждани в семейството.
(Документите чл.9, /2/, т.1. се подават еднократно и се съхраняват в
индивидуалната папка с документи на детето за справка);
 Служебна справка от Община Дряново за адресна регистрация по настоящ адрес
и по постоянен адрес на родителя/настойника и детето, както и за настъпила
смърт на другия родител или на двамата родители при деца пълни сираци,
когато смъртта е настъпила на територията на община Дряново.
 Ако мястото на настъпване на смъртта на родителя/родителите е извън
територията на Община Дряново към молбата се прилага Препис - извлечение
от акт за смърт, издадено от съответната община. А ако смъртта е настъпила в
чужбина- Преведен и заверен документ за смърт от чужбина. (Документите
чл.9, /2/, т.3. се подават еднократно и се съхраняват в индивидуалната папка с
документи на детето за справка).
 Копие от акт за осиновяване. (Документите чл.9, /2/, т.4. се подават еднократно
и се съхраняват в индивидуалната папка с документи на детето за справка).
 Декларация, че лицето и детето/децата действително живеят на територията на
община Дряново, не е с прекъснати здравноосигурителни права и няма
задължения към Община Дряново;
 Удостоверение за банкова сметка на лицето.

 Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от детска градина на
територията на Община Дряново, че детето/децата посещава/т съответната
детска градина и изпълнява/т условията на Наредба №5 за предучилищното
образование, в случаите по чл.3, /7/ и /8/.
 Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. За деца, на които
не са извършени задължителните имунизации за възрастта, поради наличие
трайни противопоказания и са освободени с протокол от РЗИ, се представя
копие от този протокол.
 Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от училището, в което
учи детето/децата, че то/те редовно посещава/т учебните занятия и

няма/т

налаган наказания по Правилника за прилагане Закона за народната просвета и
по Правилниците за дейността на съответните училища, в случаите по чл.5, /7/,
/8/ и /9/.
 Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от училищата на
територията на Община Дряново, че в съответното учебно заведение няма
сформирана паралелка за възрастта на детето/децата, за което/които се подава
молбата за финансова помощ, в случаите по чл.6, /3/.
 Декларация свободен текст (заверена с подпис и печат) от спортния
клуб/образователната

институция/неправителствена

организация

на

територията на Община Дряново, че детето/децата е/са картотекиран/и в
съответния спортен клуб и/или редовно посещава/т извънучилищни дейности
организирани от съответната образователна институция или неправителствена
организации, в случаите по чл.6, /4/.

Дата:……………………..
Гр.Дряново

С уважение:…………..
/подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ
………………………………………………………………….……………
/родител, осиновител, настойник/
На основание чл.3 ал.5 и ал.6, чл.5 ал.5 и ал.6 и чл.7 ал.1 и ал.2 от Правилника за реда и
условията за получаване на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна
и училищна възраст на територията на община Дряново

Във връзка с подадена молба за отпускане на ежегодна финансова помощ за
деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на община Дряново

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
- не съм с прекъснати здравноосигурителни права;
- нямам задължения към Община Дряново;
- имам постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново през
последните 5 години;
- детето ми е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново през
последните 5 години/ детето ми няма постоянен и настоящ адрес на територията на
Община Дряново през последните 5 години, т.к. няма навършени 5 години от
раждането му.
/ вярното се подчертава/
Давам изричното си съгласие по чл.74 ал.2 т.1 от ДОПК да бъде извършена
проверка относно наличието на публични задължения.
Давам изричното си съгласие да бъде направена служебна справка за адресна
регистрация на мен и детето ми.
Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл.313 от НК за даване на
неверни данни.

Дата:………………..
Гр. Дряново

Декларатор:…………………..
/подпис/

