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П Р А В И Л Н И К  

 
за финансово подпомагане на деца сираци и деца с трайно увреждане до 

16-годишна възраст от Община Сатовча  
към  

Общински фонд „Нека доброто продължи!“ 
 
 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово 
подпомагане на децата сираци и децата с трайно увреждане до 16 годишна възраст на 
територията на Община Сатовча със средства, дарени за целта по сметката на 
Общината и/или по касов път (внесени на ръка). 
 
Чл.2. Средствата, за финансово подпомагане се набират през цялата календарна 
година под формата на дарения, както и събрани средства от нарочно проведени 
концерти, базари, тържества и друг вид мероприятия, организирани за 
благотворителната кауза и по възможност провеждане на заключителна 
благотворителна вечер в края на календарната година с търг на предмети дарени за 
каузата и/или артикули изработени от децата в училищата и детските градини от 
общината. 
 
Чл.3. (1) Със средствата, събрани във Фонд „Нека доброто продължи!“ се финансират 
само деца сираци и деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст, с постоянен 
и/или настоящ адрес на територията на община Сатовча. 
 

(2) Подпомагането със средства от този Фонд се извършва ежегодно в края на 
календарната година на база събрана служебна информация от служба ГРАО при 
Общинска администрация – Сатовча, съпоставена с информация подадена от 
кметовете по населени места, директорите на училища и детски градини, както и от 
завеждащите детски ясли на територията на община Сатовча - за децата сираци, а за 
децата с трайни увреждания до 16 годишна възраст  - подадена от Дирекция 
„Социално подпомагане“, обслужваща община Сатовча. 
  

(3) Подпомагането със средства се извършва еднократно за годината в 
последната десетдневка от календарната година, като сумите се предоставят на 
лицата, ако са навършили пълнолетие и/или чрез родител или настойник при 
условие, че са малолетни или непълнолетни. 
 

(4) Подпомагане със средства може да се извършва и през календарната година 
и/или инцидентно, когато това се налага при условие, че лицето – детето не е било 
включено в кампанията по предоставяне на финансови средства по чл.3,  т.3 на този 
правилник. 
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 (5) Не се подпомагат деца с трайно увреждане до 16 годишна възраст, които са 
получили парично подпомагане чрез Общински фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча“ през годината на кандидатстване.  

 (6) Средствата за финансово подпомагане на децата сираци и децата с трайно 
увреждане до 16 годишна възраст  се предоставят в размер определен от Комисията 
към Общински фонд „Нека доброто продължи!“ на база събраните за годината 
средства, броя на децата сираци и децата с трайно увреждане до 16 годишна възраст, 
както и средствата определени за финансов резерв за следващата календарна година. 

(7) Всяко семейство с деца сираци, както и с деца с трайно увреждане до 16 
годишна възраст имат право да кандидатстват през календарната година, при 
условие, че не са били включени в подпомагането по реда и условията на чл.3, т.3 на 
този правилник. 
 
 

ГЛАВА ВТОРА 
 
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СИРАЦИ И ДЕЦА 

С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ ДО 16 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 
Чл.4. Кандидатите за финансово подпомагане трябва да отговарят на следните 
критерии, в случай на кандидатстване през календарната година и при условие, че не 
са били включени в подпомагането по реда на чл.3, ал.3 на този правилник: 
 

1. Да са български граждани, притежаващи адресна регистрация за постоянен 
и/или настоящ адрес в Община Сатовча (отнася се за родителите на малолетните и 
непълнолетни деца).  

2. Да представят документ за наследници от служба ГРАО. 
3. Да представят медицински документ или документ от Дирекция „Социално 

подпомагане“, обслужваща община Сатовча, че детето има трайно увреждане. 
4. Копие от акт за раждане на детето за удостоверяване на възрастта. 

 
Чл.5. Кандидатите за финансово подпомагане подават следните документи, в случай 
на кандидатстване през календарната година и при условие, че не са били включени в 
подпомагането по реда на чл.3, ал.3 на този правилник: 
 

1. Заявление за подпомагане в свободен текст  от родител, настойник или от 
пълнолетното дете сирак – ученик; 

2.Удостоверение за наследници от служба ГРАО; 
3. Медицински документ или документ от Дирекция „Социално подпомагане“, 

че детето е с трайно увреждане; 
4.Копие от лична карта за удостоверяване на самоличността; 
5.Копие от банкова сметка. 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИСИЯТА 
 

Чл.6. (1.) Комисията към Общински фонд „Нека доброто продължи!“ се състои от (7) 
седем членен състав:  
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 Председател: Кмета на общината 
Членове на комисията: 
 двама (2) представители на Общинска администрация Сатовча, 

определени със заповед на кмета на общината, 
 двама (2) представители на Общински съвет Сатовча определени с 

Решение на ОбС, 
 един (1) представител на обществеността, определен от кмета на 

общината и 
 един (1) представител на Дирекция „Социално подпомагане“, обслужваща 

община Сатовча. 
(2) При необходимост, Председателят на комисията може еднолично да 
включва в състава й и други лица. 

Чл.7. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на 
правомощията си : 

1. Осъществява дейност  по финансово подпомагане на деца сираци и деца с 
трайно увреждане до 16 годишна възраст от община Сатовча; 

2. Администрира набирането на финансови средства за осъществяване на 
дейността на Комисията; 

3. Приема дарения; 
4. Организира и контролира целогодишната дейност на фонда; 
5. Разглежда и одобрява заявленията за финансово подпомагане, постъпили 

извън реда и условията на чл.3, т.3 от настоящия правилник; 
6. Определя размера на подпомагането в съответствие на наличния финансов 

ресурс.  
 

Чл.8. Председателя на Комисията: 
1. Организира, ръководи и отговаря за дейността на комисията; 
2. Представлява Комисията; 
3. Организира изпълнението на решенията приети от Комисията; 
4. Носи отговорност за законосъобразното разходване на средствата набрани по 

сметката на Фонд „Нека доброто продължи!“; 
5. Представя годишен доклад за дейността на Комисията пред Общински съвет – 

Сатовча в първото тримесечие на календарната година. 
 

Чл.9. При осъществяване на своите функции Председателят на комисията 
взаимодейства и сътрудничи с държавни органи и организации, физически и 
юридически лица, както и с органи на местното самоуправление за осъществяване на 
дейностите на комисията. 
 
Чл.10.(1) Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от 
половината от нейните членове. 

(2).3аседанията на комисията са закрити и се провеждат в  последната 
десетдневка на календарната година, а при подадени заявления през календарната 
година в 15-дневен срок от постъпване на окомплектованото заявление за 
подпомагане. 
  (3).Заседанията на комисията се свикват от Председателя на комисията чрез 
писмена покана до членовете й, в която е посочено деня, мястото и часа за 
провеждането му. 

(4). Заседанията на комисията се ръководят от Председателя на комисията, а 
при отсъствието му от оправомощено от него лице. 
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(5).Решенията на комисията за одобряване или отказване на финансово 
подпомагане се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

 
 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА,                            
ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ДЕЦАТА НЕ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В 

ПОДПОМАГАНЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ.3, АЛ.3 ОТ ПРАВИЛНИКА 
 
Чл.11. (1) Финансовото подпомагане се извършва в съответствие с изискванията 
заложени в чл.3 от Правилника за подпомагане към Общински фонд „Нека доброто 
продължи!“. 

(2) Заявленията за финансово подпомагане по този правилник се входират в 
общата деловодна система на Общинска администрация – Сатовча, след което същите 
се разглеждат и одобряват от Комисията. 

(3) Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като не се 
разглеждат заявления на лица, които са били подпомогнати по реда на чл.3 т.3 от 
този правилник и по реда на Общински фонд „С един лев в помощ на болните деца от 
община Сатовча“. 

 
Чл.12. Дневният ред на заседанията се изготвя от Председателя на Комисията и се 
изпраща на членовете му най-малко 3 (три) дни преди деня на заседанието. 
 
Чл.13. (1). За проведените заседания на Комисията се изготвя протокол и решение, 
които се подписват от присъстващите членове. 

(2). За всеки заявител, чието заявление е включено за разглеждане в дневния 
ред на заседанието се  изготвя информационна преписка. 

(3).Преписката се изготвя и представя на Комисията от Председателя на 
комисията и/или неин член, определен от Председателя на комисията. Преписката 
следва да съдържа комплекта документи, представени от заявителя, съгласно чл.5 от 
Правилника. 
 
Чл.14. При непълноти в подадените документи, комисията уведомява заявителите в 
тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок, не по-голям от месец 
за окомплектоване на заявлението. 
 
Чл.15. Комисията приема решение по всяка преписка, което съдържа предложение за 
одобряване или не одобряване на заявителя за финансово подпомагане и размера на 
финансовата помощ. 
 
Чл.16. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните 
заявления, решението по чл.13 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва 
от присъстващите членове на комисията. 
 
Чл.17. В тридневен срок след изготвяне на протокола от всяко заседание, 
Председателят на комисията организира: 
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1. Превода на одобрената сума за подпомагане по банкова сметка в лева на 
заявителя или предоставяне на сумата по касов път.  

2. Изпращане на писмен отговор до вносителя на заявлението за приетото от 
Комисията решение.  
 

 
 
 Настоящият правилник е приет с Решение № ……./2023 година на Общински 
съвет Сатовча 
 


