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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1. С тази Наредба се определят условията, редът, начинът на отпускане и 

отчитането на средства от бюджета на община Две могили за еднократно: 

1. Отпускане на помощ при раждане на дете. 

2. (Отменена с Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.)  

3. Пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, 

пожари, природни бедствия и други. 

Чл. 2. Средствата се предоставят за: 

 1. Подпомагане майката и нейното семейство по създаването на условия за 

отглеждането на детето.  

2. Задоволяване на здравни, комунално-битови и други жизнено важни 

социални потребности на лица и семейства. 
 

 ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ 
 Чл. 3. (1) (Доп. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Помощта се отпуска 

еднократно в пари и/или под формата на социални инвестиции на лице, семейство 

или съжителстващите лица, които имат постоянен или настоящ адрес на територията 

на Община Две могили, живял през последните 6 месеца в населено място на 

територията на Общината, действително живее на територията на Община Две 

могили и няма задължения към Община Две могили. 

 (2) (Изм. – Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2010 г., доп. с Решение № 1051 по Протокол № 

63/26.08.2011 г. на Общински съвет – Две могили, в сила от 01.09.2011 г.) Помощта 

е в размер на 50 % от определените в чл. 5, ако детето е записано с постоянен адрес 

на територията на Общината, произходът от бащата не е установен и един от двамата 

съпрузи или от съжителстващите лица има постоянен адрес на територията и.     

Чл. 4. (1) При определяне поредността на децата се вземат предвид само 

родените от майката деца, които са живи в момента на раждането. 

 (2) Помощта по ал. 1 се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи - 

на друг законен представител на детето. 

(3) (Нова – Решение № 1051 по Протокол № 63/26.08.2011 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.09.2011 г.) Еднократна помощ за раждане на дете, 

чиито произход от бащата не е установен се отпуска на майката само веднъж. 

 Чл. 5. Максималният размер на предоставената помощ е, както следва: 

 1. При раждане на: 

 1.1. (Изм. – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2009 г, изм. – Решение № 562 по Протокол № 

43/20.11.2009 г. на Общински съвет – Две могили, в сила от 01.01.2010 г..)  Първо 

дете – 200 (двеста) лева. 

 1.2. (Изм. – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2009 г, изм. – Решение № 562 по Протокол № 

43/20.11.2009 г. на Общински съвет – Две могили, в сила от 01.01.2010 г..)  Второ 

дете – 250 (двеста и петдесет) лева. 

 1.3. (Изм. – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2009 г, изм. – Решение № 562 по Протокол № 

43/20.11.2009 г. на Общински съвет – Две могили, в сила от 01.01.2010 г..)  Трето 

дете – 300 (триста) лева. 
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1.4. (Нова – Решение № 28 по Протокол № 04/23.12.2011 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2012 г.) При раждане на близнаци, един от 

които е второ, съответно – трето дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете 

близнак в размера за второ, съответно – на трето дете. 

2. (Изм. – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2009 г., Отменена с Решение № 613 по 

Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински съвет – Две могили, в сила от 

01.10.2017 г.).  

3. При пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, 

природни бедствия, както следва: 

 3.1. При смърт – 500 (петстотин) лева 

 3.2. При трайна намалена работоспособност над 91 % - 400 (четиристотин) 

лева. 

 3.3. При трайна намалена работоспособност от 71 % до 90 % - 300 (триста) 

лева. 

  3.4. При трайна намалена работоспособност от 51 % до 70 % - 200 (дветста) 

лева. 

4. (Нова – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2009 г.) За подпомагане на майки, които нямат 

деца, а искат да заченат по метода “ин витро” – до 500 (петстотин) лева.  
5. (Предишна т. 4. – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 01.01.2009 г.) Други случай, неупоменати 

изрично в Наредбата – до 200 (двеста) лева. 

Чл. 6. Общата сума, предвидена за отпускане по тази Наредба, се одобрява 

еднократно от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Общината. 

         Чл. 7. (1) Получаването на средства по тази Наредба е в рамките на одобрения 

годишен размер. 

(2) (Нова – Решение № 700 по Протокол № 50/02.07.2010 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 05.07.2010 г.) Заявленията за отпускане на еднократна 

помощ при раждане на дете, пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община 

Две могили се подават в срок до 6 (шест) месеца след раждането на детето или 

настъпването на събитието, обуславящо искането. 

(3) (Нова – Решение № 700 по Протокол № 50/02.07.2010 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 05.07.2010 г.) След изтичане на срока по ал. 2, 

еднократна помощ не се изплаща. 

 (4) (Предишна ал. 2 – Решение № 700 по Протокол № 50/02.07.2010 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 05.07.2010 г.) Допълнителни средства, 

извън първоначално предвидените, могат да се разпределят, при условие, че в 

бюджета на Общината има реализирани икономии и се използват само за: 

 1. Изплащане на еднократна помощ при раждане на дете. 

 2. Задоволяване на жизнено важни социални потребности на лица и семейства.   

         Чл. 8. Предоставянето на средства по тази Наредба се извършва след решение 

на Общинския съвет. 
 

 ІІІ. РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
 Чл. 9. Право да кандидатстват за получаване на помощта имат: 

 1. (Изм. – Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г. на Общински 

съвет -–Две могили, в сила от 01.01.2009 г.)  Жители с адресна регистрация на 

територията на община Две могили. 
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 2. Жители с доказани неотложни здравни и социални нужди. 

 3. Жители пострадали от пътно-транспортно произшествие, производствени 

аварии, природни бедствия, пожари и други. 

 Чл. 10. Необходими документи за отпускане на еднократна помощ при 

раждане на дете: 

 1. (Изм. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Заявление до Кмета на Общината. 

 2. Документи, доказващи раждането и поредността на детето. Те могат да 

бъдат: 

         2.1. Удостоверение за раждане . 

 2.2. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес. 

 2.3. Двамата родители да са навършили пълнолетие, а когато произходът от 

бащата не е установен – само майката.  

 2.4. (Изм. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2018 г.) Двамата родители да имат средно 

образование /минимум I-ви гимназиален етап – 10 клас/, а когато произходът от 

бащата не е установен – само майката.   

 2.5. (Изм. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Нотариално заверена декларация от 

родителите, че детето/децата няма да бъде/бъдат оставено/и за отглеждане в 

специализирана институция за деца, адресната регистрация по постоянен и настоящ 

адрес през последните 6 месеца е в населено място на територията на общината, 

действително живеят на територията на общината, нямат задължения към Община 

Две могили и поредността на роденото от майката дете. 

Чл. 11. Необходими документи за отпускане еднократна помощ за 

подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, природни бедствия, пожари и други: 

 1. (Изм. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Молба до Кмета на Общината. 

 2. Документи, доказващи необходимостта от подпомагане. Те могат да бъдат: 

         2.1. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес. 

 2.2. Служебни бележки за дохода. 

 2.3. Разходно-оправдателни документи. 

 2.4. Регистрация в Дирекция "Бюро по труда". 

 2.5. Експертни решения. 

 2.6. Епикризи. 

 2.7. Документи от ТЕЛК. 

 2.8. Други документи в зависимост от конкретния случай. 

 Чл. 12. Комисията има право да поиска: 

 1. (Отменена – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.). 
         2. Допълнителни документи при необходимост. 

Чл. 13. (Нов – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Въз основа на постъпилите в 

деловодството на Общината заявления за отпускане на еднократна помощ за раждане 

на дете и молби за подпомагане на пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, природни бедствия, пожари и други, Кмета на Общината 

изготвя докладна записка, която внася в деловодството на Общинския съвет за 

разглеждане. 
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 ІV. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ И ОТЧИТАНЕ СРЕДСТВАТА ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ 
 Чл. 14. (1) (Доп. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Разглеждането на 

подадените заявления и молби се извършва от Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности” и Комисията по „Бюджет и финанси”, след постъпването им в 

деловодството на Общинския съвет, при което: 

 1. Първо - Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” се произнася 

относно обстоятелството да се отпусне или не помощта. 

 2. Второ - Комисията по „Бюджет и финанси” се произнася относно размера на 

отпуснатата помощ. 

(2) (Нова – Решение № 28 по Протокол № 04/23.12.2011 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.01.2012 г.) В случай, че Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности” се произнесе, че помощта не следва да бъде 

отпусната, Комисията по „Бюджет и финанси” не разглежда подаденото заявление 

или молба. 

(3) (Предишна ал. 2 – Решение № 28 по Протокол № 04/23.12.2011 г. на 

Общински съвет – Две могили, в сила от 01.01.2012 г.) С право на съвещателен 

глас, в заседанията на комисиите могат да участват служители от общинската 

администрация и от Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили.  

 Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 14, ал. 1 изготвят становище по случая, което се 

оформя в протокол. 

(2) (Изм. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) Становището на комисията/-ите се 

обявява по време на заседанието на Общинския съвет. 

Чл. 16. (Изм. – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) В срок до 7 (седем) дни след влизане в 

сила решението на Общинския съвет на лицата подали заявление и молби до съвета 

за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете, пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, природни бедствия, пожари и 

други се изпраща препис – извлечение от решението, с което се отпуска или отказва 

отпускането на исканата от тях помощ. 

 Чл. 17. Решението на Общинския съвет не подлежи на обжалване. 

         Чл. 18. Получаването и отчитането на одобрените за подпомагане средства се 

извършва по реда, утвърден от кмета на община Две могили. 
 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 § 1. По смисъла на тази наредба: 

 1. "Специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна 

издръжка" са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло 

за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. 

 2. "Социални инвестиции" е непарична форма на подпомагане за сметка на 

общинския бюджет, предоставяна като стоки и/или услуги. 

 3. "Основни жизнени потребности" са достатъчно храна, облекло и жилище, 

съобразно социално-икономическото развитие на страната. 

 4. "Съжителстващи лица" са съвместно живеещите в едно жилище със или без 

родствена връзка, регистрирани на един адрес. 

 5. (Нова – Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г. на Общински 

съвет – Две могили, в сила от 01.10.2017 г.) „Живял най-малко през последните 6 

месеца в населено място на територията на община Две могили" по смисъла на тази 
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Наредба е: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и/или 

настоящ адрес на територията на община Две могили или кметство от състава на 

община Две могили към дата 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за 

отпускане на еднократна помощ. 
  

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 2. Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  

подпомагане на социално слаби жители и пострадали при пътно-транспортни 

произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от 

бюджета на община Две могили, област Русе се издава на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и е приета с Решение № 108 по 

Протокол  № 10/28.03.2008 г. на Общински съвет – Две могили 

§ 3. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско 

законодателство.  

§ 4.  Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общинския 

съвет.  

§ 5. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема 

отделни решения.  

§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява 

от кмета на общината и/или определени от него лица. 

§  7. Наредбата влиза в сила от 01.04.2008 г.  
 

Н А Р Е Д Б А 
за  

изменение и допълнение на Наредба № 10  

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално-

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе 
 

(Приета с Решение № 333 по Протокол № 26/23.01.2009 г.  

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2009 г. 

 

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

Н А Р Е Д Б А 
за  

изменение и допълнение на Наредба № 10  

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално-

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе 
 

(Приета с Решение № 562 по Протокол № 43/20.11.2009 г.  

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2010 г. 
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……………..…………………………………………………………………………………………. 
 

Н А Р Е Д Б А 
за  

изменение и допълнение на Наредба № 10  

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално-

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе 
 

(Приета с Решение № 700 по Протокол № 50/02.07.2010 г.  

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 2. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 05.07.2010 г. 

 

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

Н А Р Е Д Б А 
за  

допълнение на Наредба № 10  

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално-

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе 
 

(Приета с Решение № 1051 по Протокол № 63/26.08.2011 г.  

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 2. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от 01.09.2011 г. 
 

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

Н А Р Е Д Б А 
за  

допълнение на Наредба № 10  

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално-

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област 

Русе 
 

(Приета с Решение № 28 по Протокол № 04/23.12.2011 г.  

на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2012 г. 
 

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

Н А Р Е Д Б А 
за  

изменение и допълнение на Наредба № 10  

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали 

при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни 

бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе 
 

(Приета с Решение № 613 по Протокол № 30/29.09.2017 г.  
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на Общински съвет – Две могили) 
 

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 11. Разпоредбите на § 1, § 2, § 2а, § 3, т. 1 и т. 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 

и § 10а влизат в сила от 01.10.2017 г., а разпоредбата на § 3, т. 2 – от 01.01.2018 г. 
 

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

 

     

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

     

_____________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 

 


