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ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПА 

„ПАТРИОТИТЕ — ВМРО" 

ЧРЕЗ 
Г-И ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ 

електронен адрес: obs_rousse@abv.bg 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ ДАСКАЛОВ, 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейностга на общински 

съвет Русе, във връзка с питане с вх. №ОбС-49/16.01.2023 г. от входящия регистър на 

Общински съвет Русе относно изпълнение на Наредба № 21 за реда, начина и условията за 

отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе 
(Наредбата), изменена и допълнена с Решение № 358 по Протокол №16 от 14.12.2020 г. на 

Общински съвет — Русе, Ви представям писмен отговор по отправените въпроси както 

следва: 
Въпрос 1: „Колко са новородените деца в Община Русе за периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2022 г.?" 
Отговор: След направена справка в отдел „Гражданско състояние", дирекция 

„Административно обслужване", Ви информирам, че в периода от 01.01.2021 г. до 
31.12.2022 г. в община Русе всички новородени деца, чийто родители живеят на територията 

на общината са 1822. 
Въпрос 2: „Колко от новородените деца за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. 

отговарят на условията за получаване на еднократна финансова помощ на основание 
чл. 2, т. 2 от Наредба № 21?" 

Отговор: Информация относно новородените деца, които отговарят на условията за 
получаване на еднократна финансова помощ на основание чл. 2, т. 2 от Наредбата, е налична 
единствено на база на постъпилите заявления-декларации от родителите, което се 
установява след извършена служебна проверка на всички представени по изискванията 
документи. 

Въпрос 3: „Колко родители/осиновители на новородени деца за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. са депозирали в Община Русе заявление-декларация 
(Приложение № 2 към чл. 12а от Наредба № 21) за получаване на еднократна 
финансова помощ на основание чл. 2, т. 2 от Наредба № 21?" 

Отговор: В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. в Община Русе са постьпили общо 
473 заявления-декларации от родители на новородени деца за получаване на еднократна 
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финансова помощ на основание чл. 2, т. 2 от Наредбата. В периода няма депозирани 
заявления от осиновители на новородените деца. 

Въпрос 4: Колко родители/осиновители на новородени деца за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. са получили от Община Русе еднократна финансова помощ 
на основание чл. 2, т. 2 от Наредба № 21?" 

Отговор: В периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. е отпусната еднократна 
финансова помощ на 392 лица, които отговарят на условията по чл. 9, ал. 2 и чл. ]2а от 
Наредбата. Еднократна помощ в размер на 150 лв. за раждане на второ дете са получили 366 
родители и в размер на 400 лв. при раждане на близнаци - 38 родители. Изплатените 
финансови средства от бюджета на Община Русе са в размер на 68 050 лв. (шестдесет и осем 
хиляди и петдесет лева). 

През месец януари 2023 г. ще бъде изплатена еднократна финансова помощ на 11 
родители за раждане на второ дете и за една двойка близнаци, чийто заявления са 
депозирани в периода от 01.12 до 31.12.2022 г. Сумата е в размер на 2 050 лв. (две хиляди и 
петдесет лева). 

Информирам Ви, че са подпомогнати всички родители, които отговарят на условията 
за получаване на финансова помощ г Наредбата, включително и за деца, родени на 
територията на други населени места. 

С уважение, ( / 
ПЕНЧО М ЛК~В 
Кмет на Община Русе 


