
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРИМОРСКО
гр Приморско, обл. Бургас, п.к. 8180

Ре ги с тр ац и он е н индекс и дата

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПРИМОРСКО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от общински съветници от ГЕРБ и Синята коалиция 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В чл.6,ал. 1 ,т.” в” в Наредбата за отпускане на помощи на жители на Община 
Приморско е записано :

т. в - Лицата,подаващи заявления по чл.2 ал. 1 б.”в” за отпускане на помощ за 
отглеждане на новороденото дете трябва да отговарят на следните критерии :

1 .Родителите на новороденото дете да бъдат с пост.адрес и да живеят постоянно в 
населено място на територията на Община Приморско ,към датата на раждане на детето, 
като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 години към момента на раждане / 
осиновяване/ на детето ,удостоверено със справка от ГРАО при Община Приморско или 
от съответното кметство / изисква се служебно/.

Предлагаме горният текст да придобие следната редакция :

1. Родителите на новороденото дете да бъдат с пост.адрес и да живеят постоянно в 
населено място на територията на Община Приморско , към датата на подаване на 
заявлението за получаване на помощ, като поне единият от тях бъде с такъв за 
последните 5 години към момента на раждане / осиновяване/ на детето ,удостоверено със 
справка от ГРАО при Община Приморско или от съответното кметство / изисква се 
служебно/.

в чл.7 е записано
Заявлението за новороденото дете и приложените към него документи се подават в 

тримесечен срок от датата на раждането на детето . Всички молби и приложените към 
тях документи,подадени след изтичането на този срок се оставят без разглеждане :

Предлагаме горният текст да придобие следната редакция :

Заявлението за новороденото дете и приложените към него документи се подават в 
шестмесечен срок от датата на раждането на детето . Всички молби и приложените към 
тях документи ,подадени след изтичането на този срок се оставят без разглеждане .

На основание чл.21 ,ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.79 АПК



Предлагаме да вземем следното решение :

Общински съвет Приморско приема изменението в Наредбата за отпускане на 
помощи на жители на Община Приморско , а именно :

1. В чл.6 ал.1 т.”в” т.1

Родителите на новороденото дете да бъдат с пост.адрес и да живеят постоянно в 
населено място на територията на Община Приморско , към датата на подаване на 
заявлението за получаване на помощ, като поне единият от тях бъде с такъв за 
последните 5 години към момента на раждане / осиновяване/ на детето ,удостоверено със 
справка от ГРАО при Община Приморско или от съответното кметство / изисква се 
служебно/.

2. в чл.7

Заявлението за новороденото дете и приложените към него документи се подават 
в шестмесечен срок от датата на раждането на детето . Всички молби и приложените


