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Публикувана на …………….. 

МОТИВИ 
към 

Проекта за изменение Наредба №30 за отпускане и изплащане на 

еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждането на 

деца от община Главиница 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

Правни основания: 

 чл.21 ал.2 от ЗМСМА 

 чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет: 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на правомощията 

си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, 

декларации и обръщения. 

 чл.7 ал.2, чл.26 и чл.28 от ЗНА 

 чл.7. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.)  

 (2) Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 

разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 

 чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - 

ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Изработването на проект на нормативен 

акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 

стабилност. 

 (4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) Срокът за 

предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по 

ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на 

причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи 

друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

 чл. 28. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 

 (2) Мотивите, съответно докладът, съдържат: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 чл.76  ал.3 и чл.78 ал.3 от АПК 

  чл.76. (1) Нормативни административни актове се издават от изрично 

овластени от Конституцията или закон органи. 

 (3) Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

  чл.78 

 (3) Нормативните административни актове на общинските съвети се разгласяват 

чрез местните печатни издания или по друг подходящ начин. 
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1.  Причините, които налагат промените в Наредба №30 за отпускане и 

изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и 

отглеждането на деца от община Главиница имат изцяло финансов характер и са част 

от политиката на оптимизация на бюджетните разходи на общината. 

Настоящата Наредба на Общински съвет гр.Главиница е приета с Решение №107 

от Протокол №14/29.06.2016 год. и е единствена по смисъла на своето съдържание и 

целевата група, за която се отнася. Периода от приемането на Наредбата до сега може 

да се приеме за проучвателен, за това колко родители ще подадат заявление, колко от 

тях ще отговарят на изисквания и финансовият ресурс, който сме заделили ще бъде ли 

достатъчен или ще има остатък.  

Справката за 2016 година, при предвидени 10000,00 лв. изглежда по следния 

начин: 

№ 
Новородено или 

осиновено дете 

Брой одобрени 

заявления 

Парична 

помощ 

Общо за 2016 

година 

 

1 Първо дете 23 250,00 лв. 5750,00 лв. 

2 Второ дете 18 600,00 лв. 10800,00 лв. 

3 Трето дете 3 300,00 лв. 900,00 лв. 

4 Следващо дете  200,00 лв.  

    17450,00 лв. 

Справката за 2017 година до месец август включително, при предвидени 

18000,00 лв. изглежда по следния начин: 

№ 
Новородено или 

осиновено дете 

Брой одобрени 

заявления 

Парична 

помощ 

Общо за 2016 

година 

 

1 Първо дете 22 250,00 лв. 5500,00 лв. 

2 Второ дете 16 600,00 лв. 9600,00 лв. 

3 Трето дете 4 300,00 лв. 1200,00 лв. 

4 Следващо дете 1 200,00 лв. 200,00 лв. 

    16500,00 лв. 

 Наблюдава се нарастване на броя на подадените заявление за новородени деца, 

което разбира се е и смисъла на Наредбата, а именно насърчаване на раждаемостта, но 

се появява друго предизвикателство пред бюджета на Община – можем ли да заделим 

достатъчно средства, за да задоволим този разход. 

Имайки предвид останалите задължения на Общината, които към момента не са 

предявени от институциите но рано или късно ще бъдат, Общинска администрация 

гр.Главиница предвижда промени в Наредба №30, които се отнасят основно до 

редуциране, намаляване на сумите, които се изплащат за отглеждане на новородените 

или осиновени деца. 

2. Цели които се поставят: 

С промените в Наредба № 30 се цели паричните помощи, които въпреки 

финансовата задлъжнялост се заделят от бюджета на Общината, да стигнат до всички 

отговарящи на изискванията семейства с новородени или осиновени деца. В противен 
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случай, рискът от изчерпване на предвидените средства преди края на бюджетната 

година е много висок.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба. 

 За реализирането на проекта за промени в Наредба №30 за отпускане и 

изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и 

отглеждането на деца от община Главиница не са необходими финансови средства. 

 

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива. 

 С промените в Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични 

помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждането на деца от община Главиница се очаква 

заделените финансови средства да бъдат достатъчни. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект за промени в Наредба №30 за отпускане и изплащане на 

еднократни парични помощи за насърчаване раждаемостта и отглеждането на деца от община 

Главиница е подзаконов нормативен акт и съответствие с цитираните по-горе мотиви, 

изцяло обвързани с норми от правото на Европейския съюз. 

  

Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на 

институцията, като на заинтерасованите лица се предоставя 30 дневен срок за 

предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация Главиница на ул. „Витоша” №44 или 

изпратени на e-mail: obshtina@glavinitsa.bg. 

  

 

............/п/............ 

Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 
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