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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД 

 

 

 

  ДОКЛАД 

 ОТ 

ИНЖ.РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за отпускане и 

изплащане на еднократна парична помощ  за стимулиране на раждането и 

отглеждането на деца на територията на Община Благоевград. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от 

Закона за нормативните актове и е неразделна част от проекта за  приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на 

еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на 

деца на територията на Община Благоевград.  

Докладът съдържа мотивите, въз основа на които е изработен проектът за 

изменение на Наредбата, обуславящи необходимостта от приемането му. 

 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични 

помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на 

територията на Община Благоевград: 

С приетата с Решение №54 от Протокол №4 от 28.02.2020 г. на Общински 

съвет – Благоевград Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични 

помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на 

Община Благоевград, е уредено отпускането на еднократна помощ, с цел да бъдат 



 

 

стимулирани финансово бъдещите родители и осиновители, и с която да им се 

спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно дете.  

Тежката извънредна епидемична ситуация в момента обаче доведе до 

намаляване на приходите в бюджета на Община Благоевград и до невъзможност 

да се осигури необходимия финансов ресурс, съгласно действащите към момента 

размери на еднократните парични помощи. 

 Промяна на разпоредбата на §4 от Наредбата ще внесе яснота относно 

правото на родителите да се ползват от еднократна финансова помощ. 

 

2. Целите, които се поставят: 

 Настоящото изменение и допълнение на Наредбата има за цел да се 

приведат разпоредбите на Наредбата в съответствие с  финансовите възможности 

на бюджета на общината.  

 Да се прецизира и поясни разпоредбата на § 4 от Наредбата. 

 

  3. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата 

Наредба: 

 Прилагането на Наредбата е свързано с изразходването на финансови 

средства от бюджета на Община Благоевград.  Изпълнение на предложените 

промени ще доведе до намаляване на  необходимия финансов ресурс спрямо 

досега действащите разпоредби. 

 

 4. Очаквани резултати от прилагането: 

 Привеждане разпоредбите на Наредбата в съответствие с възможностите 

на бюджета на общината. 

    Допълване на  обективен критерий относно правото на родителите да се 

ползват от еднократна финансова помощ през 2020 година. 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Настоящият проект има за предмет приемане на изменение и допълнение 

на подзаконов нормативен акт - приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за 

стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на Община 

Благоевград. Проектът е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 

883 за прилагане на ЗНА,  поради което е предопределено неговото съответствие и 

с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не 

противоречат на разпоредбите на ЕС. 

 Предлаганото изменение и допълнение на нормативния акт е с правно 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Съобразено е и с разпоредбите и 

целите на националното и местно законодателство. 



 

 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 26 и сл. от Закона за нормативните 

актове, проектът за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за 

стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на Община 

Благоевград е публикуван на интернет страницата на Община Благоевград, като е 

предоставена възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от 

публикуването,  да направят своите предложения по проекта.  

Предложения могат да се депозират в Центъра за услуги и информация на 

гражданите при Община Благоевград на адрес – гр. Благоевград, пл.Георги 

Измирлиев №1, партер, както и на електронен адрес:kmet@blgmun.com. 

 

 

 

ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ 

Кмет на Община Благоевград 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

  

 

 


