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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тази наредба урежда реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства с постоянен адрес на 

територията на община Неделино от общинския бюджет. 

Чл. 2. По реда на тази Наредба се отпуска еднократна финансова помощ на: 
 

• лица или семейства за животоспасяващи операции, лечение и лекарства 

• Деца и младежи в неравностойно положение 

• Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии и пожари. 

 
ІІ. ПРАВО И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Чл. 3. По реда на тази Наредба се разглеждат искания на физически лица с 

постоянен адрес на територията на община Неделино, не по-малко от една година 

преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни или 

социални нужди. 

Чл. 4. (1 )Основания за отпускане на помощта: 

 

1. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл. 2, 

т. 1 се предоставя за: 
- закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна; 

-      оперативно лечение или следоперативно възстановяване; 

 

2.  Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали образователни, здравни и социални 

потребности на лица по чл.2, т.2 се предоставя за: 

- при смърт на член от семейството; 

-    за завършващите абитуриенти и ученици в неравностойно положение. 

 

3.  Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали комунално битови потребности на 

лица по чл. 2, т. 3 се предоставя за: 

- възстановяване на щети от бедствия /природни явления, инциденти и аварии/; 

- за осигуряване на временно жилище. 

 

(2) Основания за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ: 

 

1. Изчерпване на финансовите средства, предвидени в бюджета на Община 

Неделино за отпускане на помощи по тази Наредба; 

2. Получена еднократна финансова помощ от бюджета на общината през 

календарната или предходната бюджетна година; 
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3. Когато лечението и разходите за него са извършени през предходни години; 
 

4. Когато медикаментите, медицинските консумативи и оперативното лечение се 

покрива изцяло от НЗОК и чието заплащане е личен избор на пациента; 

5. Когато размерът на средния доход на член от семейството за предходните 6 

месеца е над линията на бедност за страната, определен с Постановление на 

Министерски Съвет за текущата година. 

6. Лица декларирали неверни данни губят правото си да получат еднократна 

финансова помощ за следващите две календарни години. 

 

 

ІІІ. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

Чл. 5. (1) Искания за отпускане на еднократна финансова помощ се подават до 

Председателя на Общински съвет Неделино от лицето, което ще ползва съответната 

помощ, или от негов пълномощник. 

(2) Искането се подава лично или чрез пълномощника, в деловодството на 

Общински съвет или по пощата. Искането следва да съдържа: 

1. трите имена; 
 

2. постоянен адрес, телефонен номер за връзка; 
 

(3) Искането за отпускане на финансова помощ трябва да бъде мотивирано, да 

изяснява обстоятелствата и причините за отправянето му, както и потребностите, 

които ще бъдат задоволени с отпуснатата еднократна финансова помощ. 

Чл. 6. (1) Към заявлението се прилагат следните документи: 
 

- декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 1 ) 
 

- медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, 

рецепти за изписани лекарства; 

- разходооправдателни документи или документи, доказващи размера на 

необходимитe средства за бъдещи разходи, които ще бъдат заплатени с отпуснатата 

помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.); 

 

- при необходимост се изискват писмено и други документи; 

 

(2) Информацията за имущественото и семейното положение на заявителя, както и 

за постоянния му адрес, справка в Търговския регистър, че лицето не извършва 

търговска дейност по смисъла на Търговския закон, служебна бележка от Дирекция 

„Социално подпомагане“ Златоград, от която да е видно, че лицето не е получавало 

еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград, за съответния 

случай в рамките на същата календарна година, се предоставя на комисията по чл. 7 

по служебен път от Община Неделино. 

 

Чл. 7. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва от Постоянната комисия 

по „Бюджет и финанси“ и Постоянната комисия по ,, Здравеопазване, екология и 

социална политика“. 
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Чл. 8. Комисията се произнася с решение по основателността на исканията и 

определя размера на еднократната финансова помощ, конкретно за всяко заявление. 

За решенията на комисията се води протокол, който се подписва от всички 

присъствали членове. Размерът на помощта се съобразява с приложените 

разходооправдателни документи, други обстоятелства, посочени в заявлението, 

събраната допълнителна информация, както и с остатъка от сумата за финансови 

помощи по тази Наредба в бюджета за съответната година. При положително 

становище, взето с мнозинство от присъствалите членове, председателят на 

комисията изготвя писмено предложение до ОбС - Неделино, в срок не по-късно от 3 

дни преди заседанието. 

Чл. 9. Помощите се изплащат по касов път от касата на Община Неделино или с 

платежно нареждане. По преценка на комисията помощите могат да се превеждат 

директно по сметки на здравни, учебни и др. заведения за извършване на дейности, 

свързани с нуждите на подпомаганото лице. 

Чл. 10. В срок до 30 дни след заседанието на Комисията заявителите се уведомяват 

за отрицателните становища. 

ІV. РАЗМЕР НА ОТПУСНАТАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
 

Чл. 11. Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази Наредба, се 

одобрява еднократно от Общински съвет – Неделино при приемането на годишния 

бюджет на Община Неделино. 

Чл. 12. Разглеждане на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ по 

тази Наредба се извършва до изчерпване на планираната сума в бюджета на Община 

Неделино, определена в чл. 11. 

Чл. 13. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ не може да бъде 

по- голям от 500 (петстотин) лева. 

Чл. 14. Помощта се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето 

или семейството нямат право на отпускане на повторна помощ в рамките на една 

календарна година. 

Чл. 15. В дирекция „ ИРОПХД “ се води регистър за предоставените еднократни 

финансови помощи за бюджетната година. 

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
 

Чл. 16. Еднократна финансова помощ се отпуска, ако нуждаещите се лица отговарят 

на следните условия: 

• Да са с постоянен адрес на територията на Община Неделино, не по-малко от 

една година преди подаване на искането; 

• Да не са получавали и да не получават на същото основание помощ от друг 

орган или институция; 
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• Да не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получава 

доходи; 

• Да не са продавали недвижимо или движимо имущество за срок от една 

година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ. 

•  Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка и гледане, наем. 

• Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в Дирекция 

„Бюро по труда“ и да не са отказвали предложената им работа. 
 

• Размерът на средният доход  на  член от семейство  за предходните 6 месеца  

е  в размер до една минимална работна заплата за страната. 

• Налице е доказана необходимост от лечение - /оперативно лечение или 

хоспитализация/ в страната и чужбина. 

• Поразеното жилище е единствено за семейството и не е застраховано. 

• Лицата по чл.2, т.3 не са получили еднократна помощ от Агенция по бедствия 

и аварии. 

 

Чл. 17. Не се отпуска помощ за погасяване на задължения за данъци, такси, кредитни 

институции, комунално-битови разходи и разходи за плащания по договори за наем. 

Чл. 18. При консатиране на неправомерно получена еднократна финансова 

помощ, получателят губи право на последваща помощ. 

 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 

§ 1. Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на тази Наредба 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. На лица, които не отговарят на посочените в Наредбата условия за отпускането 

на еднократна финансова помощ, такава се отпуска само при изключително трудна 

за заявителя житейска ситуация, при която е невъзможно той сам, чрез труда си или 

чрез имуществото си да посрещне съответната конкретна нужда. 

§ 3. За лицата по § 2. Постоянната комисия към Общинския съвет- Неделино, към 

която е отправено заявлението, изготвя мотивирано предложение за нуждата от 

отпускане на еднократна финансова помощ, което се обсъжда на заседание на 

Общински съвет- Неделино. 

§ 4. Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова 

помощ на граждани от Община Неделино, приета с Решение №131 на Общински 

съвет Неделино по Протокол № 13 от 15.10.2020г. и влиза в сила от деня на 

приемането й. 


