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СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ 

Настоящият правилник е приет с Решение на Синдикалния съвет на САС „ПОДКРЕПА“, взето 

на заседание, проведено на 08 септември 2022 г. 

Правилникът влиза в сила от 1 януари 2023 г.  

 

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1)  Настоящият правилник се приема на основание чл.50 и във връзка с чл.64 от 

Устава на Синдикат на административните служители (САС) „Подкрепа“. 

(2)  С Правилникът се регламентират видовете и размерът на еднократните 

безвъзмездни помощи, които могат да се предоставят на членове на САС „Подкрепа“, условията 

и реда за тяхното отпускане. 

 

Чл.2.  При разглеждане на заявления за отпускане на еднократна безвъзмездна помощ, 

Изпълнителният съвет (ИС) на САС „Подкрепа“ се ръководи от разпоредбите на този Правилник 

и приложенията към него. 

 

Чл.3.  САС „Подкрепа“ може да отпуска на своите членове еднократни безвъзмездни 

финансови помощи в случаите и по реда, предвидени в този Правилник. 

 

 

Раздел ІІ 

ВИДОВЕ ПОМОЩИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ 

 

Чл.4.  Еднократни безвъзмездни финансови помощи могат да се отпускат при: 

1. раждане на дете; 

2. сключване на граждански брак; 

3. продължително боледуване; 

4. оперативно лечение и/или следоперативно възстановяване; 

5. смърт на член на САС „Подкрепа“. 

 

Чл.5. (1) Еднократната помощ за раждане на дете се отпуска независимо дали заявителя е 

майка или баща на детето. 

(2) Ако и двамата родители са членове на САС „Подкрепа“, помощта по ал.1 се 

отпуска само на единия от тях, съгласно посоченото в Заявлението. В този случай заявлението 

следва да бъде подписано и от другия родител. 

 

Чл.6. (1) Еднократната помощ за сключване на граждански брак се отпуска на 

младоженец/младоженка – членуващ(а) в САС „Подкрепа“. 
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(2) Ако и двамата младоженци са членове на САС „Подкрепа“, помощта по ал.1 се 

отпуска само на единия от тях, съгласно посоченото в Заявлението. В този случай заявлението 

следва да бъде подписано и от другия съпруг. 

 

Чл.7.  Еднократна помощ за продължително боледуване се отпуска на членове, които 

ползват отпуск за временна неработоспособност повече от 3 месеца непрекъснато. 

 

Чл.8.  Еднократна помощ за оперативно лечение и/или следоперативно 

възстановяване се отпуска в случаите, когато разходите за оперативното лечение и/или 

следоперативното възстановяване надхвърлят петкратния размер на минималната работна 

заплата за страната. 

 

Чл.9. (1) Еднократна помощ при смърт на член на САС „Подкрепа“ се отпуска на 

законните наследници на починалия. 

 (2) САС „Подкрепа“ предоставя помощта на един от наследниците (фигуриращ в 

Удостоверение за наследници) – подател на Заявлението и не носи отговорност за отношенията 

му с останалите наследници и техни последващи претенции. 

 

Чл.10. (1)  По реда и при условията на този Правилник може да се заяви и получи само една 

безвъзмездна финансова помощ в рамките на една календарна година, независимо от 

основанията за отпускането й. 

 (2)  Когато едновременно са налице повече от едно основание за отпускане на 

еднократна безвъзмездна финансова помощ, ИС може да отпусне само една от помощите. В този 

случай се отпуска помощта, чийто размер е по-благоприятен за заявителя. 

 

 

Раздел ІІІ 

РАЗМЕР НА ОТПУСКАНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

 

Чл.11.  Еднократната помощ по чл.4, т.1 е в размер до 150.00 (сто и петдесет) лева. 

 

Чл.12.  Еднократната помощ по чл.4, т.2 е в размер до 150.00 (сто и петдесет) лева. 

 

Чл.13.  Еднократната помощ по чл.4, т.3 е в размер до 100.00 (сто) лева. 

 

Чл.14.  Еднократната помощ по чл.4, т.4 е в размер до 200.00 (двеста) лева. 

 

Чл.15.  Еднократната помощ по чл.4, т.5 е в размер до 100.00 (сто) лева. 

 

 

Раздел ІV 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩТА 
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СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ „ПОДКРЕПА“ 

 

Чл.16. (1)  Право на еднократна безвъзмездна финансова помощ има всеки член на САС 

„Подкрепа“. 

(2)  За упражняване на правото по ал.1, членственото правоотношение на заявителя на 

помощта трябва да е възникнало най-малко една година преди датата на подаване на 

заявлението за отпускане на помощта. 

(3)  За да упражни правото си по ал.1, заявителят трябва да е редовен синдикален член 

и да няма просрочени задължения за членски внос към структурата на САС „Подкрепа“, в която 

членува. 

 

Чл.17. (1) При разглеждане на заявленията за отпускане на еднократна безвъзмездна 

финансова помощ, ИС се ръководи от общи и специфични изисквания. 

 (2) Общите изисквания са налице, когато заявителят: 

1. отговаря на изискванията на чл.16 от този Правилник; 

2. не е получавал друга еднократна финансова помощ по реда на този Правилник през 

същата календарна година. 

 (3) Специфичните изисквания за отпускане на еднократни помощи съгласно този 

Правилник, са както следва: 

1. за отпускане на помощ при раждане на дете, заявителят задължително прилага копие 

на акт за раждане; 

2. за отпускане на помощ при бракосъчетание, заявителят задължително прилага копие 

на удостоверение за сключен граждански брак; 

3. за отпускане на помощ при продължително боледуване, заявителят задължително 

прилага копие на болничните листове, с които може да се установи 

продължителността на боледуването и неговата непрекъснатост; 

4. за отпускане на помощ при оперативно лечение и/или следоперативно възстановяване 

заявителят задължително прилага копие на документ(и), удостоверяващ(и) лечението, 

както и копие на документ(и), удостоверяващ(и) размера на извършените разходи; 

5. за отпускане на помощ при смърт заявителят задължително прилага копие на акт за 

смърт и копие на удостоверение за наследници. 

 

 

Раздел V 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ПОМОЩ 

 

Чл.18. (1) Отпускането на еднократна безвъзмездна финансова помощ се извършва въз 

основа на подадено писмено Заявление по образец (Приложение № 1 към този Правилник). 

 (2) Заявлението по ал.1 се отправя до Председателя на САС „Подкрепа“ чрез 

Председателя на синдикалната секция, в която заявителят членува. 

(3) Към Заявлението се прилагат предвидените в този Правилник документи съгласно 

чл.17, ал.3. 
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 (4) Председателят на синдикалната секция, а в негово отсъствие секретарят на 

секцията, в срок не по-късно от 3 (три) работни дни, изпраща Заявлението и документите към 

него до Председателя на САС „Подкрепа“. Документите могат да се изпратят в указания срок в 

електронен формат, като в този случай документите се съхраняват в архива на синдикалната 

секция и се представят при поискване. 

(5) Заедно със Заявлението в срока по ал.4, председателят (секретарят) на 

синдикалната секция представя Служебна бележка по образец (приложение № 2 към този 

Правилник), удостоверяваща изискванията по чл.16, ал.2 и ал.3. 

(6) Председателят на САС „Подкрепа“ в срок не по-късно от 7 (седем) работни дни 

изготвя писмен Доклад за всяко подадено Заявление. В Доклада той посочва наличието или 

липсата на изискванията посочени в този Правилник. 

 

Чл.19. (1) Председателят на САС „Подкрепа“ най-малко веднъж месечно свиква заседание на 

Изпълнителния съвет, на което се разглеждат постъпилите заявления за отпускане на еднократни 

безвъзмездни помощи. Заседанието може да се провежда неприсъствено. 

 (2) Изпълнителният съвет разглежда заявленията по реда на тяхното постъпване, като 

се запознава с Доклада на Председателя на САС „Подкрепа“  за всеки конкретен случай. 

 (3)  Счетоводителят на САС „Подкрепа“ предоставя на членовете на ИС информация 

за наличието на финансова възможност за удовлетворяване на постъпилите заявления, съгласно 

изпълнението на приетия за целта бюджет, както и друга финансова информация, която може да 

бъде от значение при вземане на решения за отпускане на заявените помощи. 

 (4)  При разглеждането на подадените заявления, за всеки конкретен случай, ИС може 

да изиска предоставяне на допълнителна информация или представяне на допълнителни 

документи във връзка с вземането на решение за определяне и отпускане на помощта. 

 (5)  Всяко постъпило Заявление и изготвен във връзка с него Доклад на председателя 

на САС „Подкрепа“ се разглеждат поотделно от Изпълнителния съвет, който се произнася с 

Решение за всеки конкретен случай. В решението се определя дали заявената помощ отговаря на 

критериите и изискванията в този Правилник и се определя размера на помощта. 

 (6) Решенията се оформят писмено в протокола от заседанието на ИС, към който се 

прикрепят всички разгледани Заявления и приложените към тях документи. 

(7) Решенията на ИС за отказ или отпускане на еднократна безвъзмездна помощ не 

подлежат на обжалване. 

 

Чл.20. (1)  Въз основа на решението по чл.19, ал.5, Председателят на САС „Подкрепа“ издава 

Заповед за отказ или за отпускане на определената еднократна безвъзмездна помощ. В случаите 

на отказ, заповедта се мотивира. 

 (2)  В срок от седем работни дни от заседанието на ИС, заявителят се уведомява за 

взетото решение. 

 (3) Заповедите по ал.1 се водят и съхраняват в отделна заповедна книга. 

 

Чл.21. (1) Заявителят, на когото е отпусната помощта, получава същата лично, чрез законния 

си представител или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
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 (2) Средствата, отпуснати като безвъзмездна финансова помощ, се предоставят на 

заявителя чрез банков превод по посочената в Заявлението банкова сметка. По искане на 

Заявителя, по изключение, средствата могат да се предоставят в брой на място в офиса на САС 

„Подкрепа“ срещу разходен документ. 

 

 

Раздел VI 

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл.22. (1) Синдикалният съвет на САС „Подкрепа“ ежегодно, с приемане на годишния 

бюджет, определя общият размер на средствата, които могат да бъдат използвани за 

предоставяне на безвъзмездни финансови помощи на членовете на синдиката. 

 (2) В случай, че определения по реда на ал.1 общ размер на средствата за отпускане на 

помощи се окаже недостатъчен в рамките на календарната година, ИС може да откаже или 

редуцира размера на заявените след този момент помощи. 

 (3) Когато финансовите възможности на САС „Подкрепа“ позволяват, ИС може да 

отпуска еднократни помощи и след изчерпване на предварително определения общ размер на 

средствата. За целта пред ИС се представя мотивирано Становище на председателя и 

счетоводителя на САС „Подкрепа“. В Становището се посочва бюджетното перо, от което ще се 

прехвърлят средствата. 

 (4) В хипотезата на ал.3, на първия насрочен Синдикален съвет се разглежда 

възможността за актуализация на годишния размер на средствата за предоставяне на еднократна 

безвъзмездна финансова помощ. 

 (5)  По изключение, в случаите, когато поради изчерпване на предвидените за помощи 

средства, ИС се произнесе с отказ, в Решението за отказване на помощта, ИС може да предвиди 

изплащането на помощта в рамките на следващата календарна година, ако заявителят е съгласен 

с това. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Този Правилник може да бъде отменян, изменян или допълван с Решение на Синдикалния 

съвет на САС „Подкрепа“. 

 

§2. Изпълнителният съвет на САС „Подкрепа“ се задължава да осигури по подходящ начин 

достъп до този Правилник и приложенията към него на всички членове на САС „Подкрепа“, 

които могат да се запознават с тяхното съдържание при поискване. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 

„ПОДКРЕПА“ 

         Приложение № 1 към чл.18, ал.1 
от ППБФП 

ЧРЕЗ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
СС на КТ „Подкрепа“ 
при ………………………………………….. 
гр. (с.) ……………………………………….  
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА САС „ПОДКРЕПА“ 
СОФИЯ 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
З А  О Т П У С К А Н Е  Н А  

С И Н Д И К А Л Н А  Б Е З В Ъ З М Е З Д Н А  Ф И Н А Н С О В А  П О М О Щ  
 
Долуподписаният /ата/: 
 
................................................................................................................................................................................ 

/трите имена/ 

ЕГН                                         , в качеството ми на редовен член (наследник на редовен член) на 
Синдикат на административните служители „ПОДКРЕПА“, с настоящото, на основание чл.18, ал.1 от 
Правилника за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на САС „Подкрепа“, 
заявявам, че желая да ми бъде отпусната еднократна безвъзмездна финансова помощ за: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

изписва се едно от основанията, посочени в т.1-5 на чл.4 от Правилника: 
раждане на дете, сключване на граждански брак, продължително боледуване, 

оперативно лечение и/или следоперативно възстановяване, смърт 

Моля, финансовата помощ да бъде преведена по личната ми банкова сметка: 
Банка   .......................................................................... 
IBAN   .......................................................................... 
Титуляр: .......................................................................... 

Декларирам, че се задължавам, в случай на предоставяне и/или деклариране на невярна или 
неистинска информация, да възстановя получената сума заедно със законоустановената лихва 
от датата на получаването. 
Към настоящото Заявление прилагам: 
Отбележете с Х приложимото: 

 копие на акт за раждане; 
   копие на удостоверение за сключен граждански брак; 
  копие(я) на болничен(болнични) лист(ове), от които може да се установи непрекъснатост на  
боледуването повече от 3 месеца; 
  копие на медицински документ(и) за оперативно лечение и копия на разходни документи за 
разходи над петкратния размер на МРЗ за страната; 
  копие на акт за смърт и копие на удостоверение за наследници. 

 
 
Дата:  
Гр. (с.) .............................     Декларатор:  ............................................... 
                    /подпис/ 



 

 

 

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 

„ПОДКРЕПА“ 

         Приложение № 2 към чл.18, ал.5 
от ППБФП 

 
 

С Л У Ж Е Б Н А  Б Е Л Е Ж К А  
 
 

Настоящата Служебна бележка се издава в уверение на това, че: 
 
г-жа / г-н  …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
е редовен член на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Същата / същият няма просрочени задължения за членски внос към синдикалната секция и 
членството й /му е възникнало повече от 12 месеца преди подаване на Заявление за отпускане на 
синдикална безвъзмездна финансова помощ. 
 
 
Известно ми е, че при посочване на невярна информация, нося отговорност за възстановяване на 
изплатената синдикална безвъзмездна финансова помощ. 
 
 
…………………… г. 
 
Гр. (с.) ………………………    ……………………………………… (подпис) 
 
       ……………………………………… (Име и фамилия) 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
       СС на КТ „Подкрепа“ 
       при ………………………………………………………..  


