Критерии и регламент за изплащане на сумата 100
лева за подпомагане и отглеждане новородено дете
за жителите Общ. Роман
1. Право да получат еднократна финансова помощ за новородено дете
имат:
а) майката
б) бащата – при условие че:
- на същия са му присъдени родителски права
- майката е починала
2. Еднократна финансова помощ се отпуска при условие, че поне единият
от родителите е регистриран с постоянен и настоящ адрес в Община
Роман и през последните три години от датата на подаване на молбата,
действително е живял в едно от населените места на територията на
общината.
3. Родителите на новороденото дете имат право на еднократна финансова
помощ, независимо от доходите на семейството когато:
- детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца
- когато в семейството са създадени добри условия за отглеждането и
възпитанието му.
Доклад от дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”
4. Правото на еднократна финансова помощ се ползва за всяко новородено
дете в семейството, считано от 01.01.2018г.
Средствата за подпомагане да бъдат отпускани на родителите за
отглеждане до трето поредно дете. Ограниченията не се отнасят за трето
поредно раждане на близнаци и тризнаци.
5. При раждане на близнаци еднократната помощ се изплаща за всяко едно
от децата в размер на 250 лева.

6. Финансовата помощ за подпомагане отглеждането на новородено дете
се отпуска въз основа на молба и декларация образец.
Към молбата и декларацията образец се прилагат:
1. Копие от акта за раждане на детето
2. Удостоверение за адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес
3. Копие от удостоверение за сключен граждански брак /ако има такъв/ или
договор за съвместно съжителство
4. Лична карта за справка
7. Молбата и декларацията по образец се подават еднократно в рамките на
една година за всяко новородено дете, считано от датата на раждане.
8. Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на
новородено дете на територията на Община Роман се изготвя от дирекция
„Обща администрация” и се внася ежемесечно от кмета на Община Роман
в Общински съвет за вземане на решение.
9. Въз основа на взетото Решение от Общински съвет, кметът на Община
Роман изготвя Заповед за изплащане на сумите.
10. Възлага на кмета на общината да извърши необходимата законова
процедура по изпълнение на решението.
Приети с решение № 239 от Протокол №20/27.02.2017г.

