
                    

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ,  ОБЛАСТ ВРАЦА    

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27, 

                Председател 09161/24-85, Централа 09161/23-15, 

тел.факс 09161/21-38, е-mail: obsavet_miziq@abv.bg 

Временна комисия за  изготвяне правила  и  критерии за 

отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община 

Мизия. 

 

ПРАВИЛА 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА 

ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА 

 
Раздел I 
Общи положения 

 

Чл.1. Тези правила уреждат реда и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и 

извънредно  възникнали потребности на лица и семейства от общинския 

бюджет на Община Мизия. 
 

Чл.2.  С решение на Общинския съвет се отпуска еднократна помощ на: 

1. Лица с влошено здравословно състояние и/или лица с  трайни  

увреждания за закупуване на лекарства, чиято употреба не е 
постоянна; за оперативно лечение; за следоперативно 

възстановяване и др. 

2. Лица и семейства, пострадали от природни бедствия, аварии,  
пожари и др. 

3. За погребение на починал от общината жител, близките на 

когото нямат възможност да поемат разходите за погребението 

му.  
 

Чл.3.Максималният размер на еднократната помощ е до 300/триста /лева. 

Помощта се отпуска въз основа на заявление по образец – Приложение №1, 

подадено от нуждаещия се или от упълномощено от него лице до кмета на 

общината. 

Чл.4. Изисквания: 

 
За отпускане на еднократна финансова помощ могат да кандидатстват лица, 

които са: 

       4.1.Жители с постоянен адрес на територията на Община Мизия 
/удостоверява се с служебна справка в отдел „ГРАО”/. 

       4.2.Кандидатствали за отпускане на помощи в Дирекцията за социално 

подпомагане, установен е техния социален статус и са одобрени като 
нуждаещи се /удостоверява се със служебна бележка от ДСП/, но не са 

получавали помощ от ДСП през календарната година, за която 

кандидатстват. 

 
Раздел II 
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Критерии за определяне и отпускане на помощта 

 

Чл. 5. Критерии: Еднократна финансова помощ се отпуска в съответствие с 
изискванията при следните случаи: 

5.1. На пострадали от природни бедствия /пожари, наводнения, 

урагани, мълнии и др. с временно /трайно/ нарушение на здравето 

/инвалидност над 90%. 
5.2. На деца с тежки остри или хронични заболявания, лечението на 

които не се покрива 100% от НЗОК. 

      5.3. За погребение на починал жител от общината: 
 близките на когото нямат възможност да поемат разходите за 

погребението му; 

 Лица, които нямат близки, които са   задължени по закон да се 
грижат за тях. 

  

Чл.6. Заявленията за отпускане на еднократна финансова помощ 

задължително трябва да бъдат придружени от необходимите документи, а 
именно: 

1. Копие от документ за самоличност и удостоверение от акт за раждане, 

/когато помощта се иска за дете/.  
2. Служебна бележка от ДСП за удостоверяване на социалния статус. 

3. Служебна бележка от Бюро по Труда. 

4. Пълен набор от медицинска документация /епикризи, решения на 
ТЕЛК, НЕЛК и др./ 

5. Финансови документи /фактури/ за направен разход. 

6.  Мотивирано становище от кметовете на кметства и кметските наместници. 

За разглеждане се приемат само заявления, които са напълно 
окомплектовани с необходимите допълнителни документи 

. 

Чл.7. Ред на отпускане на помощта: 
7.1. Заявленията по образец се подават в Центъра за информационно 

обслужване към Община Мизия, откъдето се насочват към съответната 

дирекция за проверка и допълнителна обработка. След администрирането, 
проверка и окомплектоване на заявленията в общинска администрация, 

същите се внасят с докладна записка в Общински съвет – Мизия, където след 

одобрение от ПК по Финанси, бюджет, данъчна политика, общинска 

собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство на 
територията, европейски програми и проекти и ПК по Образование, култура, 

здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм, 

евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с гражданското 
общество, се внасят за произнасяне на заседание на общинския съвет. 

            7.2. Общинският съвет приема решение за отпускане или не 

отпускане на еднократна парична помощ , което може да бъде различно от 

това на Постоянните комисии, кметовете на кметства и кметските 
наместници. 

       7.3. Постоянните комисии и Общинския съвет могат  да откажат 

отпускането на парична помощ:  
 При изчерпани финансови средства, предвидени в бюджета 

на Община Мизия; 

 При неизчерпани нормативни възможности за кредитиране на 
нуждите от лицето; 

 Когато лицето е получило през бюджетната година 

еднократна помощ от друга институция на същото фактическо 

основание. 
 Когато не е налице спешен здравословен проблем: 

 Когато липсва становище на кмета на кметството или 

кметския наместник. 



 

Преходни и заключителни разпоредби 

§1. По смисъла на тези правила: „Инцидентно възникнали потребности“ 
настъпват като отклонение от обичайния начин на живот и от бита на 

човека, в резултат на непредвидими, неочаквани, непреодолими събития, 

както и при бедствия, аварии и катастрофи. 

 
 §2. Общинският съвет може да вземе решение да отпуска повече от един 

път финансова помощ на едно и също лице в рамките на една календарна 

година, както и по-големи по размер суми при изключителна и доказана 
необходимост. 

 

 §3. Лицата, задължени по закон да се грижат за своите близки са 
определени в Семейния кодекс. 

 

§4. Тези правила са приети от ОбС- Мизия с Решение №52 /27.02.2020г. и 

влизат в сила от 01.03.2020г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Вх. № .........................                                                   

от.................................. г.                                              

 

ДО                                                                    
Г-ЖА ВАЛЯ БЕРЧЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

МИЗИЯ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
От ............................................................................................................ 

 

Адрес: ...................................................................................................... 

   

   Тел. ............................................ 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕРЧЕВА, 

 

 Моля да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ от Община 

Мизия, поради: 

............................................................................................................................. .... 

( излагат се мотивите) 

................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. ... 

 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от документ за самоличност; 

2. Копие от удостоверение за раждане (когато се кандидатства за 

финансова помощ за дете); 

3. Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане” – Оряхово, 

за удостоверяване на социалния статус; 

4. Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда” – Оряхово; 

5. Пълен набор от медицинска документация (епикризи, решения на 

ТЕЛК, НЕЛК и др.); 

6. Финансови документи (фактури) за направени разходи; 

 

 

Дата: ......................                                         С уважение: .................... 

гр. Мизия                                                                             ( подпис) 


