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НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
 НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ  

ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 
 
 

Приета с Решение № 34 на Общински съвет Раковски взето с протокол №5/21.01.2008 г.; изм. с 
Решение № 427, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г. от редовно заседание на Общински съвет 
Раковски; изм. с Решение № 552, взето с Протокол № 42/29.11.2010 г. от редовно заседание на 
Общински съвет Раковски; Изм. с Решение № 283, взето с Протокол № 23/28.03.2013 г. от редовно 
заседание на Общински съвет Раковски. 
 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
чл. 1. (1). /Изм. с Решение № 283/28.03.2013 г./  С тази Наредба се определя редът, начинът 
за отпускане и отчитането на средства за подпомагане на социално слаби граждани от 
бюджета на Община Раковски. 
 
(2). Средствата, които се предоставят по тази Наредба биват парични и помощи в натура 
/строителни материали, енергийни помощи и др./ 
 
чл. 2. Средствата се предоставят за задоволяването на тежки здравни, комунално-битови и 
други жизнено важни социални потребности на лица и семейства. 
 
чл. 3. Помощта се отпуска еднократно на лице или семейство в рамките на бюджетната 
година. 
 
чл. 4. /Отменен с Решение № 283/28.03.2013 г./  
 
чл. 5. Общата сума, предвидена за отпускане по тази Наредба, се одобрява еднократно 
от Общинския съвет при приемането на годишния бюджет на Община Раковски. 
 
чл. 6. Получаването на средства по тази Наредба е в рамките на одобрения годишен 
размер. 
 
чл. 7. Предоставянето на средства по тази Наредба се извършва след решение на 
Общинския съвет до изчерпването на планираната сума по чл. 5. 
 
чл. 8. /Изм. с Решение 552/29.11.2010 г./ Право да кандидатстват за получаване на помощи 
имат: 
1. Граждани с адресна регистрация на територията на Община Раковски, не по-малка от 
три месеца преди подаване на молбата; 
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2. /Изм. с Решение № 283/28.03.2013 г./ Граждани, пострадали при бедствия, аварии, 
злополуки и инциденти. 
3. Граждани, нуждаещи се от животоспасяваща медицинска помощ. 
4. /Изм. с Решение № 283/28.03.2013 г./ Граждани със 100 % (сто процента) 
нетрудоспособност, които живеят в семейства с доход под минималния праг на 
бедността на член от семейството. Доходът за всеки член от семейството, с което  
съжителства, се доказва поотделно. 
5. Студенти - редовно обучение, които живеят в семейства с доход под минималния праг 
на бедността на член от семейството. 
 
чл. 9. /Изм. с Решение 552/29.11.2010 г./ (1). Необходими документи: 
1.1. Молба. 
1.2. Копие на документ за самоличност. 
1.3. /Изм. с Решение № 283/28.03.2013 г./ Служебни бележки /удостоверения/ за дохода на 
всички членове на домакинството или регистрация в Дирекция "Бюро по труда". 
1.4. Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане”, удостоверяваща дали 
лицето получава социални помощи, както и техния размер. 
1.5. Становище на Кмета на населеното място - изисква се служебно. 
1.6. За случаите по чл. 8, ал. 4 – документи от ТЕЛК. 
1.7. За случаите по чл. 8, ал. 5 – Уверение от съответното учебно заведение. 
1.8. Социална анкета от Дирекция "Социално подпомагане" - изисква се служебно. 
1.9. Други документи, доказващи необходимостта от подпомагане. Те могат да бъдат: 
- рецепти за ползвани лекарства; 
- разходооправдателни документи; 
- експертни решения; 
- епикризи; 
- други документи в зависимост от конкретния случай. 
(2). Комисията има право да поиска допълнителни документи при необходимост. 
 
чл. 11. Председателят на Комисията насрочва заседание на комисията за разглеждане на 
постъпилите молби. 
 
чл. 12. Въз основа на комплексна оценка, комисията изготвя мотивирано становище за 
всеки отделен случай.  
 
чл. 13. Председателят на Комисията изготвя предложение до Общинския съвет за молбите 
с положително становище на комисията. 
 
чл. 14. /Отменен с Решение 552/29.11.2010 г./ 
 
чл. 14а. /Нов с Решение № 283/28.03.2013 г./ Общият годишен размер на средствата, които 
се отпускат като еднократни помощи по чл. 8, т. 4 не могат да надвишават 20 % от 
одобрения годишен бюджет за тази дейност. 
 
чл. 15. Решението на комисията не подлежи на обжалване. 
 
чл. 16. Получаването и отчитането на одобрените за подпомагане средства се извършва в 
срок до 14 дни след влизане в сила на решението. 
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ГЛАВА ВТОРА 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
§ 1. Наредбата влиза в сила 3/три/ дни след публикуването и в Интернет страницата  
на Община Раковски. 
§ 2. /Изм. с Решение № 427/29.01.2010 г./ Наредбата за изменение и допълнение 
наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община 
Раковски, влиза в сила 3 /три/ дни след публикуването и в официалната интернет 
страница на Община Раковски. 
§ 3. /Изм. с Решение 552/29.11.2010 г./ Наредбата за подпомагане на социално 
слаби граждани от бюджета на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила 3 
/три/ дни след публикуването й в официалната интернет страница на Община 
Раковски - www.rakovski.bg. 
§ 4. /Изм. с Решение 283/28.03.2013 г./ Наредбата за подпомагане на социално 
слаби граждани от бюджета на Община Раковски, влиза в сила 3 /три/ дни след 
публикуването й в официалната интернет страница на Община Раковски - 
www.rakovski.bg. 
 
 

 


