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ПРАВИЛНИК

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ 
ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ

НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КУКЛЕН

/приет с решение № 149, взето с протокол № 11 от 25.03.2016г.;
изм. с решение № 238, взето с протокол № 18 от 29.07.2016г.;

изм. с реш. № 504, взето с протокол № 45 от 29.09.2017г./

mailto:obskuklen@abv.bg


Раздел І. Общи положения

Чл.1.(1) С този правилник се определят условията и реда за отпускане на еднократни
финансови  помощи  на  граждани с  постоянен  и  настоящ  адрес  на  община  Куклен  за
новородено/осиновено дете,  за  деца  с  изявени  дарби  и  за  задоволяване  на  инцидентно
възникнали здравни и комунално битови потребности.

(2) Правилника  има  за  цел  да  подпомага  жителите  на  община  Куклен,  които  се
нуждаят от финансова помощ при раждане на дете, стимулиране на даровити деца, помощи
за  тежки  заболявания,  злополука,  стихийни  бедствия  и  пожари,  довели  до  загуба  на
имущество.

Чл.2. Финансова  помощ  за  задоволяване  на  здравни  потребности  се  отпуска  при
условие, че лицата,  кандидатстващи за помощи не могат сами или с помощ на близки да
заплатят лечението си или да възстановят загуба на имущество.

Чл.3. Еднократна  помощ  не  се  отпуска  на  лица,  които  са  получавали  финансова
помощ от Общински съвет Куклен през предходните 24 месеца, освен при изключителни
случаи.

Чл. 4 (1) Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по този Правилник се
одобрява от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на община Куклен.

(2) Сумата  се  актуализира  при  доказана  необходимост  с  Решение  на  Общинския
съвет.

(3) С Решение на Общински съвет могат да бъдат изплатени помощи над определения
максимален размер по предложение на социалната комисия на Общински съвет.

Раздел ІІ. Видове помощи

Чл.5. Еднократни помощи по смисъла на правилника са:

1. Еднократна помощ за новородено/осиновено дете в община Куклен;
2. Еднократна помощ за индивидуални/групови изяви на деца и ученици, получили

призови места в общински, регионални, национални и международни прояви;
3. Еднократна помощ за животоспасяващи операции;
4. Еднократна помощ за скъпоструващи лекарства при животоспасяващо лечение и

тежки заболявания;
5. Осигуряване на еднократна помощ за покриване на разходи за злополука, стихийни

бедствия и пожари, довели до загуба на имущество;
6. Лица с влошено здравословно състояние; 

     

Раздел ІІІ. Условия и ред за отпускане на помощи

Чл. 6. Помощи се предоставят по искане на:



1. Нуждаещото се лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи искането,
последното се подава от родителите/настойници, попечители/или роднини.

2. Законен представител – родител/настойник/попечител.

Чл. 7. (1) Критерий и ред за определяне на лицата, които ще получават помощи по чл.
1, ал. 2:

1.  изм. с реш. № 238/29.07.2016г.; изм. с реш. № 504/29.09.2017г. Право на еднократна помощ
при раждане на дете имат родителите на новородени деца, отговарящи на следните условия:
да имат навършени 18 години към датата на раждане на детето,  единият родител да има
постоянен и настоящ адрес в община Куклен най-малко 5 години, а другият родител да има
постоянен и/или настоящ адрес в община Куклен най-малко 1 година към датата на раждане
на  детето;  детето  да  бъде  записано  в  регистъра  на  община  Куклен;  кандидатстването  за
еднократна помощ да става не по късно от 6 месеца от датата на раждане“.

2.  Право на  еднократна  помощ за  подпомагане  на  даровити  и  изявени деца,  имат
децата  получили отличие  на  различни общински,  областни,  национални и международни
прояви, получили удостоверение за успешно представяне във фестивали, конкурси и др.

3.  Право на  еднократна  помощ за  лечение  имат  лицата  със  заболявания,  които  не
могат  да  заплатят  лечението  си,  и  лечението  им  не  е  заплатено  по  клинична  пътека  на
здравноосигурителната каса;

4.  изм.  с  реш.  №  238/29.07.2016г. Право  на  еднократна  помощ  на  лица  с  влошено
здравословно състояние имат лица, които са с постоянен и настоящ адрес на територията на
община  Куклен  въз  основа  на  подадено  писмено  заявление  до  Кмета  на  общината  по
утвърден  от  него  образец.  Когато  тези  лица  са  с  постоянен  адрес  извън  гр.  Куклен
заявлението им следва да бъде придружено със становище от Кмета на съответното населено
място или Кметския наместник.

5. Право на еднократна помощ имат лицата с увредено или унищожено имущество,
вследствие на пожара или стихийни бедствия;

6. Финансова помощ се отпуска на лица, чието единствено жилище е унищожено или
увредено, вследствие на пожар, бедствие и няма застраховка за имущество.

(2) изм. с реш. № 238/29.07.2016г. Лицата, които ще кандидатстват за финансова помощ за
лечение по реда на този правилник, могат да бъдат само жители на община Куклен, които са
били с постоянен и настоящ адрес в община Куклен за последните 5 /пет/ години и отговарят
и на следните условия:

1. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на дялове
или акции от капитала на търговското дружество;

2. Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник
на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или
семейството;

3. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжката и/или гледането им;

4. Да не са прехвърлили жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу
заплащане през последните 5 /пет/ години;

5. Да не са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или
вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 /пет/ години;

(3) Лицата, кандидатстващи за отпускане на помощ представят следните документи:
1. Заявление по образец;



2. Лична карта – копие;
3. Документи доказващи извършени разходи /фактури, касови бележки/;
4. Медицински документи, удостоверяващи нуждата от лечение (документи от ЛКК,

ТЕЛК, епикризи и др.);
5. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата по чл.7, ал.1, т.3, 4 и 5

и ал. 2 (приложение 1 и 2)

(4) Обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 се установяват служебно.
Чл.8. Молби и приложените към тях документи се отправят до Кмета на общината

и/или Общински съвет.
(1) Когато молбата  се  подава до Кмета на общината същите   се  разглеждат  и

обработват  от  служители  от  Общинска  администрация  с  оглед  на  това,  отговарят  ли  на
посочените условия, оформя се становище с предложение за размер на помощта и се внася в
комисия на Общински съвет Куклен.

Чл.9. (1) Помощите по правилника са финансови.
(2) Помощите по този правилник се изплащат чрез касата на община Куклен или по

сметка.
Раздел ІV. Финансиране

Чл. 10. (1)  Необходимите средства по този правилник се осигуряват от бюджета на
община Куклен и са в размер както следва:

1. Еднократна помощ на новородено/осиновено дете в размер на:
-  200/двеста/ лева за първо дете;
- 300 /триста/ лева  за второ; 
- 200 /двеста/ лева за трето дете.

2. Еднократни  помощи  за  лечения,  злополуки,  транспортни  разходи,  стихийни
бедствия и пожари, в размер до 300 /триста/ лева;

3. Еднократни помощи за деца с изявени дарби в размер до 200 /двеста/ лева;
(2) За отпускане на финансова помощ, лицата декларират, че отговарят на цитираните

по – горе условия. Представените декларации подлежат на служебна проверка от страна на
Общинска администрация.

С влизането в сила на настоящия Правилник се отменят решения № 143/25.07.2008г. и
реш. № 537/30.07.2010г. приети от Общински съвет Куклен.

Правилника е приет с Решение № 149 от 25.03.2016г.
Приложение № 1 Заявление за отпускане на помощ
Приложение № 2 Декларация

                       



ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ
от………………………….………..………………..……………..….,ЕГН…………….…………

(име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.)……………………………………………, общ. …………………….
Настоящ адрес: гр. (с.) …………………………………………………, общ…………………
Ул………………………………………………….………………№…………………………….
Телефон за контакт…………………………….

Моля да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ за
…………………………………………………………………………………………………

(излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ)

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
  

С уважение:………………………….

Становище по заявление за отпускане на еднократна финансова помощ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Кмет/Км.наместник……………………    Секретар на община Куклен……………………



ДЕКЛАРАЦИЯ
от …………………………………………………………………………………………………… 

І. Семейно положение………………………………………………………………………………
- съпруг (съпруга)…………………………………………………………., ЕГН…………………
- в състава на семейството ми има/няма деца до 18 годишна възраст, не са сключили
граждански брак, и те са:
………………………………………………………………………………, ЕГН…………………
………………………………………………………………………………, ЕГН………………….
………………………………………………………………………………, ЕГН………………….
………………………………………………………………………………, ЕГН………………….
ІІ. Социална група – а) работещ; б) пенсионер; в) учащ се; г) безработен; д) други
ІІІ. Здравословно състояние – а) здрав; б) с ТЕЛК/НЕЛК; в) с епикриза; г) с други
ІV. Доходите ми, на семейството ми през предходните шест месеца са:

- От заплата……………………………………………………………..
- От пенсия………………………………………………………………
- От продажба на недвижимо имущество……………………………
- От наеми……………………………………………………………….
- Обезщетения и помощи....…………………………………………… 
- Стипендии………………………………………………………………
- Други доходи…………………………………………………………..

V. Аз и членовете на семейството ми не извършваме търговска дейност по смисъла на
Търговския закон.   Да      Не
VІ. Обитаваното от нас жилище е единствено за моето семейство.    да          не
VІІ. Аз и членовете на семейството ми притежаваме следната недвижима собственост:
……………………………………………………………………………………
VІІІ. Декларирам, че аз и членовете на семейството ми не сме пътували зад граница на
собствени разноски през последните 6 месеца.
ІХ.  Декларирам,  че  през  настоящата  календарна  година  не  съм/съм  подпомогнат/и
финансово от община Куклен.
Х. Декларирам, че аз и член на моето семейство не сме получавали еднократна помощ
от  Дирекция  „Социално  подпомагане”  гр.  Куклен  по  чл.  16  от  Правилника  за
прилагане на Закона за социалното подпомагане.
ХІ. Декларирам(е), че не съм (сме) сключвал(и) договор за предоставяне на собственост
срещу задължение за издръжка и/или гледане     да      не
ХІІ. Декларирам съгласието си община Куклен да извърши проверка на декларираните
от мен данни ……………не/да
ХІІІ. Декларирам съгласието си община Куклен да съхраняван и обработват личните
ми данни, съгласно Закона за защита на личните данни, във връзка с получаване на
парична помощ за тежко здравословно заболяване.
ХІV.  Известно  ми  е,  че  за  вписването  на  неверни  данни  в  тази  декларация  освен
наказателна  и  гражданска  отговорност,  която  нося,  ще бъда  лишен/а  от  финансова
помощ.
                                                                          Декларатор:………………………
                                                                                                       /подпис/


