
Проект! 

 

Изменение и допълнение  

на Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи  

за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница 
 

 

Действащ текст 

 
чл.2. Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено до 

трето дете включително с постоянен адрес Община Главиница, имат родители или 

осиновители, при условие, че и двамата (майката и бащата) имат постоянен адрес в 

Община Главиница в следните случаи:  

   

чл.5. (2) Еднократната помощ при раждане на дете по ал. (1) може да бъде поискана 

в срок 1 месец, считано от края на месеца, през който е родено детето (цата) и се изплаща 

в 10 дневен срок от решението за отпускане.  

 

чл.6. (3) Към Заявление-декларацията се прилагат следните документи:  

 1.Копие от удостоверение за раждане на детето (цата), за което се иска помощта;  

 2.  Копие от удостоверение за сключен граждански брак на родителите, ако има 

такъв;  

 3.  Удостоверение за родените от майката деца;  

 4.   Удостоверение за постоянен адрес на родителите или осиновителите;  

 5.   Удостоверение за семейно положение;  

 6.  Копие от влязло в сила решение на съда за упражняване на родителските права 

от единият от родителите при развод;  

 7.  Лична карта (за справка)  

  

чл.7. Заявлението-декларация и прилаганите документи се приемат в деловодството 

на община Главиница. Определено със Заповед на Кмета длъжностно лице от Общинска 

администрация Главиница, в седемдневен срок от подаването разглежда и удостоверява 

документите.  

 (2) Длъжностното лице разглежда подаденото Заявление – декларация и 

приложените документи към тях и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или 

отказ за отпускане на еднократна парична помощ.  

 (3) Когато към подаденото Заявление – декларация липсват някои от изискуемите 

документи съгласно чл.6, ал.3 от тази Наредба, лицето се уведомява за това писмено. В 

случай, че в едномесечен срок от получаване на уведомлението лицето не приложи 

липсващите документи, длъжностното лице се произнася с мотивиран писмен доклад за 

отказ за отпускане на еднократна парична помощ.  

  

чл.9. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко новородено първо, второ и 

трето дете от Община Главиница.  

 

чл.10. (1) Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на 

чл.2, за всяко новородено или осиновено до трето дете включително е както следва:  

 (2) За първо дете -  250.00 лв.   

 (3) За второ дете -  600.00 лв.   

 (4) За трето дете -  300.00 лв.   

 (5) За всяко следващо дете - 200.00 лв. 

 



чл.12 В случаите, когато един от родителите или и двамата родители са 

ненавършили пълнолетие /16-18/ години се изисква удостоверение за сключен граждански 

брак, ако такова не бъде предоставено помощта не се изплаща. 

 

Проект на изменение и допълнение 

 

§ 1.  допълва чл.2, както следва: 

Право да получат еднократна парична помощ за новородено или осиновено до трето 

дете и за всяко следващо дете включително с постоянен адрес Община Главиница, имат 

родители или осиновители, при условие, че и двамата (майката и бащата) имат постоянен 

адрес в Община Главиница в следните случаи:  

§ 2.  Създава нова ал.3 към чл.2, както следва: 
(3) Самотна майка (самотен баща) с постоянен адрес в Община Главиница, повече от 

2г.(две години), от датата на подаване на Заявлението – декларация. 

 

§ 3. изменя чл.5, ал.2, както следва: 
(2) Еднократната помощ при раждане на дете по ал. (1) може да бъде поискана в срок 

2 месеца, считано от края на месеца, през който е родено детето (цата) и се изплаща в 10 

дневен срок от решението за отпускане.  

 

§ 4. изменя чл.6, ал.3, както следва: 

   

 (3) При подаване на Заявление-декларация, се предоставят следните документи за 

справка:  

 1. Копие от удостоверение за раждане на детето (цата), за което се иска помощта (за 

справка). 

 2. Лична карта на родителя (за справка). 

 

§ 5. създава нова ал.3а към чл.6, както следва: 

  (3а) Изискват се по служебен път препис – извлечение на следните документи, 

както следва: 

  1. Удостоверение за сключен граждански брак на родителите, ако има такъв;  

  2. Удостоверение за родените от майката деца;  

  3. Удостоверение за постоянен адрес на родителите или осиновителите;  

  4. Удостоверение за семейно положение;  

5. Решение за влязло в сила решение на съда за упражняване на 

родителските права от единият от родителите при развод.  

  

§ 6. изменя чл.7, както следва: 

Заявление-декларация се приема в деловодството на община Главиница. Определено 

със Заповед на Кмета длъжностно лице от Общинска администрация Главиница, в 

седемдневен срок от подаването разглежда и удостоверява документите.  

 

§ 7. изменя и допълва чл.7, ал.2, както следва: 
(2) Длъжностното лице разглежда и прави справка на подаденото Заявление – 

декларация и излиза с мотивиран писмен доклад за отпускане или отказ за отпускане на 

еднократна парична помощ.  

 

§ 8. изменя и допълва чл.7, ал.3, както следва: 
(3) Когато към подаденото Заявление – декларация, лицето не отговаря на 

изискванията съгласно чл.6, ал.3 и ал.3а от тази Наредба, се уведомява писмено от 

длъжностното лице с мотивиран писмен доклад за отказ за отпускане на еднократна 

парична помощ.  

 



§ 9. допълва чл.9, както следва: 
чл.9. Еднократната парична помощ се изплаща за всяко новородено първо, второ, 

трето и всяко следващо дете от Община Главиница.  

 

§ 10. допълва чл.10, ал.1, както следва: 

Размерът на еднократната парична помощ при спазване на изискванията на чл.2, за 

всяко новородено или осиновено до трето и за всяко следващо дете, е както следва:  

 1. За първо дете -  250.00 лв.   

 2. За второ дете -  600.00 лв.   

 3. За трето дете -  300.00 лв.   

 4.  За всяко следващо дете - 200.00 лв. 

 

§ 11. отменя ал.2, чл.10.  

§ 12. отменя ал.3, чл.10.  

§ 13. отменя ал.4, чл.10.  

§ 14. отменя ал.5, чл.10.  

 

§ 15. изменя чл.12, както следва: 

В случаите, когато един от родителите или и двамата родители са ненавършили 

пълнолетие /16- 18/ години се прави справка за сключен граждански брак, ако такова не 

бъде установено помощта не се изплаща. 

 

§ 16. параграф 8 Измененията и допълненията по настоящата Наредба №30, заедно с 

Приложение №1 и 2 са приети с Решение № …… от Протокол  № …../………...2018 год. 

на Общински съвет гр. Главиница и влизат в сила от датата на приемането им. 

 

 

 

 

 

............/п/............ 

Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 


