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ППРРААВВИИЛЛННИИКК    
  

ЗА ОТПУСКАНЕ НА  
ЕДНОКРАТНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
НА  

ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА  
НОВИ ПАЗАР 

                                      
 
 



Раздел I. Общи положения 
Чл.1. (1) Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
на жителите на Община Нови пазар.  
(2) Правилата  имат за цел: 

1. Да подпомогне жителите на Община Нови пазар, които се нуждаят от финансова помощ 
за лечение на тежки здравословни състояния в случаи, когато те сами не могат да заплатят 
лечението си; 

2. Да подпомага жителите на Община Нови пазар, които се нуждаят от финансова помощ 
в случай на инцидентно, непредвидимо и извънредно  възникнали социално битови 
потребности;  

3. Да подпомогне финансово деца и младежи в неравностойно положение, на територията 
на Община Нови пазар. 
 
Раздел II. Право на получаване на парична помощ 
Чл. 2 (1)Право на получаване на парична помощ имат граждани на община Нови пазар, които 
са в тежко здравословно и социално положение или при инцидентно непредвидимо и 
извънредно  възникнали социално битови потребности, отговарящи на следните условия: 

1. Да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Нови пазар 
2. Да не са получавали  и да не получават помощ на същото основание  от друг орган или 

институция. 
3. Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в Дирекция бюро по 

труда. 
4. Поразеното жилище да не е застраховано в застрахователна институция и има документ 

за собственост. 
5. Поразените стопански постройки са само и единствено за селскостопанска нужда, 

задоволяващи потребностите на семейството на лицето и има документ за собственост 
6. Документ за роднинска свързаност  
7.  Документ за възнаграждението на пълнолетните деца на желаещите помощ. 
8. При необходимост се изискват и други документи. 

 
 (2) Данните по чл. 1, ал. 2, т. 3 се удостоверяват с документ за дохода на всеки  от членовете на 
семейството,  в  случай че лицето работи или саморъчна декларация за доходите, в случай че не 
работи или е пенсионер; 
 (3) Данните по чл. 2, ал. 1, се удостоверяват с декларация по образец  /приложение 1/; 
 (4) Данните по чл. 2, ал. 1, т.3, се удостоверяват със служебна бележка, издадена от Д”Бюро по 
труда”. 

 
Раздел IІІ. Отпускане на еднократна помощ  за тежки здравословни състояния 
Чл. 3. Помощите за тежки заболявания са следните: 

1. Еднократна помощ за животоспасяваща операция, извършена в рамките на финансовата 
или 12-ти месец на предходна година. 

2. Еднократна помощ за закупуване на скъпоструващи лекарства извън тези, които се 
приемат редовно. 

3. Осигуряване на еднократна помощ за покриване на транспортни разходи на болно лице 
и придружителят му при извършване на животоспасяваща интервенция. 
Чл. 4. Помощите за тежки заболявания се предоставят по искане на: 

1. Болното лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи искането, последното 
се подава от родител, настойник, попечител или роднина. 

2. Законен представител – родител, настойник, попечител / от името на непълнолетни/. 
Чл. 5. (1) Критерии и ред за определяне на лицата имащи право на еднократна финансова 
помощ за тежко заболяване. 

1. Право на тази помощ имат жителите на Община Нови пазар, които са с постоянен и 
настоящ адрес на територията на Община Нови пазар и страдат от тежко заболяване, лечението 
на което не могат да заплатят сами. 
(2) Необходими документи за отпускане на исканата помощ: 



1. Заявление до кмета на Община  Нови пазар 
2. Други документи доказващи сериозността на заболяването / Експертно решение от 

ТЕЛК /РЕЛК/, Епикриза, рецепта, и др./ ; 
3. Документи доказващи направени разходи за лечение; 
4. Декларация (приложение 1); 
5. Документ за дохода на всеки  от членовете на семейството,  в  случай че лицето работи 

или саморъчна декларация за доходите, в случай че не работи или е пенсионер. 
6. Служебна бележка за регистрация в ДБТ. 
7. Документ за роднинска свързаност  
8. Документ за възнаграждението на пълнолетните деца на желаещите помощ. 
9. При необходимост се изискват и други документи. 
 

Раздел IV. Отпускане на еднократна помощ  за задоволяване на инцидентно, 
непредвидимо и извънредно  възникнали социално битови потребности  
Чл. 6. (1) Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и 
извънредно възникнали комунално битови потребности се предоставя за: 

1. Възстановяване на щети от бедствия  /природни явления, инциденти и аварии/. 
2. За осигуряване на временен подслон. 

(2) Критерии и ред за отпускане на еднократна помощ за задоволяване на инцидентно, 
непредвидимо и извънредно  възникнали социално битови потребности. 

1. Право  на тази помощ има всеки жител на Община Нови пазар, който е с постоянен и 
настоящ адрес на територията  на общината и не разполага със собствени средства за 
отстраняване на възникналите социално - битови потребности. 
Чл. 7. (1) Помощта се отпуска по искане на съответното лице, жител на общината. 
(2) Необходими документи за отпускане на исканата помощ: 

1. Заявление до кмета на Община Нови пазар 
2. Документ удостоверяващ наличие на бедствие,  авария или  пожар, констатирани от 

надлежно лице; 
3. Документ за собственост; 
4. Декларация (приложение 1); 
5. Удостоверение, че лицето няма непогасени финансови задължения към община Нови 

пазар 
6. Документ за дохода на всеки  от членовете на семейството,  в  случай че лицето работи 

или саморъчна декларация за доходите, в случай че не работи или е пенсионер за последните 
шест месеца. 

7. Служебна бележка за регистрация в ДБТ; 
8. Документ за роднинска свързаност  
9. Документ за възнаграждението на пълнолетните деца на желаещите помощ. 
10. При необходимост се изискват и други документи. 

 
Раздел V. Отпускане на еднократна помощ на деца и младежи в неравностойно 
положение. 
Чл.8. (1) На децата и младежи в неравностойно положение се отпускат следните помощи : 

1. Помощ за кандидатстване във ВУЗ. 
2. Помощ за подготовка на абитуриентски бал. 

(2) Процедура за кандидатстване : 
1. За отпускане на помощ за кандидатстване във ВУЗ, лицето подава заявление до кмета 

на Община Нови пазар 
2. Към заявлението се прилагат следните документи: 
- Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех „Много добър” 4,50 
- Удостоверение за семейно положение. 
- документ за доход на родителите 
3. За отпускане на помощ за празнуване на абитуриентски бал, лицето подава заявление до 

кмета на Община Нови пазар 
4. Към заявлението се прилагат следните документи 



- Документ, удостоверяващ, че лицето е ученик/ученичка в XII  
- Удостоверение за семейно положение. 
- документ за доход на родителите 

 
Раздел VI. Финансиране  
Чл.9. (1)  Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на 
средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ  по реда на този 
Правилник. 
Чл.10. Финансова помощ по реда на този Правилник  може да се отпуска на нуждаещите се 
лица по чл.1, ал.2  веднъж годишно.  
 
Раздел VI. Ред за определяне и отпускане на помощта  
Чл.12. (1) Заявленията  се разглеждат от служителите в отдел „Хуманитарна политика” , които 
проверяват наличието на изискуемите документи; 

1. Извършват проверка за описаното състояние; 
2. Изготвят становище до кмета на Община Нови пазар за наличието на основание за  

отпускане на еднократна помощ.  
3. Изготвят предложение до  Общински съвет Нови пазар за размера на помощта. 

(2) Общински съвет взема решение за всяка подадена молба, след като изслуша становище от 
кмета на населеното място от което е заявителя; 
(3) Всички граждани, подали заявление за помощ следва да бъдат уведомени за Решението  на 
Общинския съвет относно тяхното искане.   
Чл.13. Лицето, на което е отпусната помощта получава същата лично, чрез законния си 
представител  или чрез пълномощник. 
Чл.14. Отпуснатите помощи се изплащат от касата на Общината или по банкова сметка на 
лицето. 
 

 
Раздел VII. Преходни и заключителни разпоредби 
 §1. Деца и младежи в неравностойно положение, по смисъла на този Правилник, са лица  до 18 
год. с един или без родители, както и деца от семейства с три и повече деца, изпаднали в тежко 
финансово състояние. 
§2.Този Правилник е  приет от Общински съвет  Нови пазар с  Решение  №77/26.04.2012,  и 
отменя  Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общински 
съвет, приети с Решение №312-6/03.04.2009г. на Общински съвет Нови пазар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                        Приложение № 1 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

От …………………………………………………ЕГН……………………. 
                         /име, презиме,фамилия/ 

 
От …………………………………………………ЕГН……………………. 

                         /име, презиме,фамилия/ 
 

                                                                 Д Е К Л А Р И Р А М /Е: 
 
  че съм/сме с адресна регистрация по постоянен и настоящ  адрес на територията на Община 
Нови пазар  
…………………………………………...................................................................................................... . 
                                                                             /адрес/ 
  че   не съм/сме получавали еднократни помощи от Дирекция “Социално подпомагане”; 
 
 че   не съм /сме получавали еднократна помощ от Агенцията по бедствия и аварии; 
 
 
 че   съм регистриран/на в Бюрото по труда  и не съм отказвал/ла предложената от там работа. 
 
 
   че  поразеното ми жилище е единствено за семейството ми и не е застраховано в 
застрахователна институция и имам документ за собственост; 
 
   че   поразените ми селскостопански постройки са само и единствено за селскостопанска 
нужда, задоволяващи потребностите на моето семейство и имам документ за собственост; 
 
 че   семейството ми се състои от: 
           
1.…………………………………............................................................ЕГН………………......................... 
           
2.…………………………………….............................................................ЕГН……………….................. 
           
3..................…………………………………….............................................,ЕГН……………….,............ 

 
4................................................................................................................ЕГН......................................  

 Забележка: Грешното  се зачерква 
 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна  отговорност  по  
чл. 313  от НК. 

 
                                                                     Декларатор/ри: 

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

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

 
Дата:…………............. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


