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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е 

 
град Белене - 5930, ул. „България” № 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg 

 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК 

ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ПОЛЗА НА 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, 

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ  №60/06.04.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ 

 

 

 В РАЗДЕЛ І., чл. 1 и чл. 3 се правят следните изменения: 

 1. В чл. 1. думите „ образователни и комунално-битови” отпадат; 

 2. Чл. 3. се отменя 

 

 РАЗДЕЛ ІІ. се отменя 

 

 В РАЗДЕЛ ІІІ. се правят следните изменения и допълнения: 

 1. „Раздел ІІІ” става „Раздел ІІ”; 

 2. В чл. 7, ал. 1 точки 2, 4, 5 и 7 се отменят; 

 3. В чл. 7, ал. 1 „точка 3” става „точка 2”, а „точка 6” става „точка 3”; 

 4. „чл. 7” става „чл. 3”; 

 5. В новия чл. 3, ал. 1, т. 1 - след думата „постоянен” се добавя „и настоящ”; 

 6. В новия чл. 3, ал. 1 точка 3 става - „Да нямат застраховка „Живот”, която да 

покрива съответното събитие” 

 

 В РАЗДЕЛ ІV. се правят следните изменения и допълнения: 

 1. „Раздел ІV” става „Раздел ІІІ”; 

 2. Чл. 10 и чл. чл. 11 се отменят; 

 3. Извършва се преномериране, както следва: „чл. 8” става „чл. 4”; „чл. 9” става „чл. 

5”; 

 4. В новия чл. 4, точка 2 - след думата „лекарства” се добавя „касаещи конкретното 

заболяване” 

 5. В новия чл. 5, ал. 1 изразът „Помощите по чл. 8” става „Помощите по чл. 4”; 

 6. В чл. 5, ал. 2 - точки 5, 6, 8 и 9 се отменят; 

 7. Извършва се преномериране в чл. 5, ал. 2 като: „т. 7” става „т. 5”, „т. 10” става „т. 

6”, „т. 11. става т. 7”; 

8. т. 6 става „Декларация (Приложение 2)” 

 

 В РАЗДЕЛ V. се правят следните изменения: 

 1. „Раздел V” става „Раздел ІV”; 

 2. Извършва се преномериране, както следва: „чл. 12” става „чл. 6”; „чл. 13” става 

„чл. 7”; 

 

 В РАЗДЕЛ VІ. се правят следните изменения: 

 1. „Раздел VІ” става „Раздел V”; 

 2. Извършва се преномериране, както следва: „чл. 14” става „чл. 8”; „чл. 15” става 

„чл. 9”; „чл. 16” става „чл.10”; 
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 3. В новия чл. 8, ал. 3 текстът „ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт 

и туризъм” или „Устройство на територията, жилищна политика и екология” отпада; 

 4. В новия чл. 10 думата „социални” се заменя с думата „финансови” 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ отпадат 

 

 В РАЗДЕЛ VІІ. се правят следните изменения: 

 1. „Раздел VІІ” става „Раздел VІ”; 

 2. §1 се отменя; 

 3. „§2” става „§1” със следния текст: „Този Правилник отменя „Правилник за реда и 

начина начина на отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от Община 

Белене“, приет с Решение№ 60/22.04.2016 г. на Общински съвет-Белене.” 

 

 Промени се правят в Приложение 2 

 

Настоящият „Правилник за реда и начина на отпускане на финансова помощ в 

полза на физически лица от Община Белене” е приет с Решение №............от ....................... 

г. на Общински съвет – Белене и влиза в сила от ..................... г. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ДО  

Г-Н/ Г-ЖА..................................................... 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД БЕЛЕНЕ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

от.......................................................................................................................................................... 

 

адрес: гр.(с.)............................................., община Белене, ул./ж. бл. ............................................ 

 

.......................................................................№........., лична карта№................................................ 

 

издадена на ......................................от МВР............................................, тел. ................................ 

 

Моля, да ми бъде отпусната еднократна финансова помощ, поради следните 

причини: 

 

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

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

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

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

Прилагам следните документи: 

 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

5. ................................................................. 

6. ................................................................. 

7. ................................................................. 

 

Дата: .................................... г. Подпис: ................................. 

 

 Забележка: Запознат(а) съм с Правилника за реда и начина на отпускане на 

финансова помощ в полза на физически лица на Община Белене. 
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Приложение 2  

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
от………………………………..………………………………….……ЕГН……………………. 

(име, презиме,фамилия) 

 

 Подписаният/та, на основание чл. 3 от Правилника за реда и начина на 

отпускане на финансова помощ в полза на физически лица от община Белене, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

- че съм с адресна регистрация с постоянен и настоящ адрес на територията на община 

Белене: ………………………………………….......................................................... 

- че не съм получавал помощ на същото основание от друг орган или институция; 

- че нямам застраховка „Живот”, която да покрива съответното събитие. 

- че семейството ми се състои от: 

 

1. …..............................……………………………..……................, ЕГН….................................... 

 

2. …..............................……………………………..……................, ЕГН….................................... 

 

3. …..............................……………………………..……................, ЕГН….................................... 

 

4. …..............................……………………………..……................, ЕГН….................................... 

 

 Известно ми е, че при декларирани от мен неверни данни, исканата от мен 

помощ може да ми бъде отказана. 

 

 

 
Дата: ............................................. г. Декларатор: .............................................................. 

 

град/ село .......................................... 

(подпис) 

 


