
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 271 
 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №40 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 29.11.2010г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 Относно: Приемане на условия за отпускане на еднократна парична помощ 

/ЕПП/ за  новородено или осиновено дете на територията на Община Сопот 
 

 

          След като се запозна с Докладна записка с вх.№53/27.09.2010г. от Марин 

Бодуров – председател на ПК„ОКЗ” и становището на ПК„ОКЗ”, на основание 

чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Сопот 
 

 

 

РЕШИ: 
 

 

                  Приема Методика за отпускане на еднократна парична помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Сопот: 

 

 

I. Условия за отпускане на еднократна парична помощ: 

       1. Помощ се изплаща на родителите на новородено или осиновено първо, 

второ или трето дете, което не е оставено за отглеждане в специализирана 

институция и не са им отнети родителските права. 

       2. Към момента на раждане/осиновяване на детето, поне единия родител е 

с постоянен и настоящ адрес, а втория е с настоящ адрес в община Сопот. 

       3. Заявление за отпускане на еднократна парична помощ се подава в 

рамките на 6 /шест/ месеца, считано от датата на раждането  или 

осиновяването на детето. 

 

   II. Необходими документи за отпускане на еднократна парична помощ: 

            1. Заявление-декларация по образец, подадено от родител/осиновител. 

       2. Към заявлението-декларация се прилагат: 

    2.1. копие/оригинал – при получаване на помощта/ на удостоверението за 

раждане. 

    2.2. копия от личните карти на родителите. 

    2.3. удостоверения за настоящ адрес. 

    2.4. удостоверение за семейно положение 

 

  III. Размерът на еднократната парична помощ се определя за всяка година, с 

приемането на общинския бюджет. 

 

 



  IV. При отказ за изплащане на еднократната парична помощ, общинска 

администрация уведомява заявителя писмено, в седемдневен срок. 

 

   V. Срокът за изплащане на ЕПП е до 3 месеца от подаване на заявлението. 
 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 16  

“За”             - 14 

“Против”   - няма 

“Въздържал се” – 2 
 

 

 
 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 

 

        Председател на ОбС.:……………….. 

      /В.Попов/         

                                                Вярно с оригинала: 

    /печат/  


