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ДО                                                                                                                 ПРОЕКТ! 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БЛАГОЕВГРАД 

 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОТ  

 

ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

 

Относно: Проект за 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 ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

 

С Решение №54 от Протокол №4 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – 

Благоевград бе приета Наредба за отпускане и изплащане на еднократна парична 

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

община Благоевград, с цел да бъдат подпомогнати финансово бъдещите родители и 

осиновители в първите им стъпки по отглеждане на новороденото дете. Наредбата 

представлява инструмент за насърчаване на отговорното родителство от една страна 

и от друга страна - стимулира по-високата раждаемост. 

Средствата, които общината би трябвало да осигури по действащите размери 

на еднократна парична помощ, съгласно чл. 9 от Наредбата и прогнозния брой на 

новородените за 2021 година деца Ви представям в таблица. Данните за броя на 

децата и образованието на родителите са прогнозни и се базират на данните на НСИ 

за раждаемост, възраст на майката, относителния дял на родените първо, второ и 

трето дете за периода 2016-2019 година. 

 

 

 



 

 

 

Видове еднократна парична помощ 

 

Размер 

Брой деца 

средно 

годишно 

Необходими 

средства 

За  първо дете:       

1. Родител/осиновител с основно образование      200 76 15200 

2. Родител/осиновител със средно образование    
600 142 85200 

3. Родител/осиновител с висше образование        900 155 139500 

 Общо за първо дете:     239900 

За второ дете:       

1. Родител/осиновител с основно образование     
250 66 16500 

2. Родител/осиновител със средно образование   
800 123 98400 

3. Родител/осиновител с висше образование    
1100 134 147400 

 Общо за второ дете:     262300 

За трето дете:       

1. Родител/осиновител с основно образование      300 14 4200 

2. Родител/осиновител със средно образование   1000 7 7000 

3. Родител/осиновител с висше образование        2000 15 30000 

 Общо за трето дете:     41200 

 Годишен размер на необходимите средства:   732 543400 

 

Вследствие на тежката извънредна епидемична ситуация в момента, общината 

намали размера на наемите и концесиите на ползвателите на общински имоти. Това 

доведе до драстично намаление на приходите от собственост. Предвид увеличилата 

се безработица, приходите от данъци също намаляха. Общината приключи 2020 

година с 2,5 млн. лева неизпълнение на собствените приходи. 

Предвид намалелите приходи на Община Благоевград и просрочените 

плащания за предходни периоди, общината не може да осигури необходимия 

финансов ресурс, съгласно действащите към момента размери на еднократните 

парични помощи. Наложително е тези размери да бъдат намалени. 

От друга страна е необходимо да се извърши промяна и в текста на §4 от 

наредбата, който гласи следното: „През 2020 година ще бъдат отпускани средства по 

тази Наредба само за трето дете“.  Така записана разпоредбата и като се има предвид 

чл. 4 ал. 2, който дава право еднократната помощ да се поиска в срок от 1 година, се 

създават предпоставки за тълкуване, че в рамките на 1 година, т.е. до 31.12.2021 

година, за родените първо и второ дете през 2020 година може да се кандидатства, 

тъй като средствата ще бъдат изплащани през 2021 година. Т.е. общината за 

настоящата година трябва да осигури 1 046 000 лева. Поради тази причина е 

наложително този текст, отнасящ се за родените деца през 2020 година, също да 

бъде променен.  



 

 

Изплащането на високи парични помощи за семействата, които са се сдобили 

с дете през тази година е наистина стимулиращо, но за съжаление, това ще означава 

общината да не може да изпълнява задълженията си в други сфери, вменени със 

закон или да натрупа неразплатени и нови просрочени плащания. 

Предложените нови размери на еднократна финансова помощ са прецизирани 

спрямо демографската картина на общината от една страна и финансовите 

възможности на общината от друга страна:   

 

 

Видове еднократна парична помощ 

 

Размер 

Брой деца 

средно 

годишно 

Необходими 

средства 

За  първо дете:       

1. Родител/осиновител с основно образование      200 76 15200 

2. Родител/осиновител със средно образование    
300 142 42600 

3. Родител/осиновител с висше образование        450 155 69750 

 Общо за първо дете:     127550 

За второ дете:       

1. Родител/осиновител с основно образование     
200 66 13200 

2. Родител/осиновител със средно образование   
400 123 49200 

3. Родител/осиновител с висше образование    
500 134 67000 

 Общо за второ дете:     129400 

За трето дете:       

1. Родител/осиновител с основно образование      300 14 4200 

2. Родител/осиновител със средно образование   500 7 3500 

3. Родител/осиновител с висше образование        1000 15 15000 

 Общо за трето дете:     22700 

 Годишен размер на необходимите средства:   732 279650 

 

Във връзка с изложените мотиви е необходимо да се направи 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. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Благоевград да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 

23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Благоевград: 



 

 

I. Приема 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, приета с Решение 

№54 от Протокол №4 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Благоевград, по следния 

начин: 

 

1. Изменя чл. 9 ал. 2, както следва:  

Било: 

 (2) За  първо дете: 

1. Родител/осиновител с основно образование     200 лв. 

2. Родител/осиновител със средно образование   600 лв. 

3. Родител/осиновител с висше образование        900 лв. 

Става: 

(2) За  първо дете: 

1. Родител/осиновител с основно образование     200 лв. 

2. Родител/осиновител със средно образование   300 лв. 

3. Родител/осиновител с висше образование        450 лв. 

 

2. Изменя чл. 9 ал. 3 , както следва:  

Било: 
(3) За второ дете: 

1. Родител/осиновител с основно образование      250 лв. 

2. Родител/осиновител със средно образование    800 лв. 

3. Родител/осиновител с висше образование       1100 лв. 

Става: 

 (3) За второ дете: 

1. Родител/осиновител с основно образование      200 лв. 

2. Родител/осиновител със средно образование    400 лв. 

3. Родител/осиновител с висше образование         500 лв. 
 

3. Изменя чл. 9 ал. 4 , както следва:  

Било: 

(4) За трето дете: 

1. Родител/осиновител с основно образование        300 лв. 

2. Родител/осиновител със средно образование    1000 лв. 

3. Родител/осиновител с висше образование         2000 лв 

Става: 

(4) За трето дете: 

1. Родител/осиновител с основно образование       300 лв. 

2. Родител/осиновител със средно образование     500 лв. 

3. Родител/осиновител с висше образование         1000 лв. 

 

 

            4. В ГЛАВА V - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се 

изменя и допълва §4 от ПЗР на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна 

парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на 

територията на община Благоевград, както следва: 



 

 

Било: 
§4. През 2020 г. ще бъдат отпускани средства по тази Наредба само за трето 

дете. 

 Става: 

 §4. За родените през 2020 г. ще бъдат отпускани средства по реда на тази 

Наредба само за трето дете. 

 

 5. В ГЛАВА V - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, се 

създават нови параграфи, както следва: 

 

§ 6. За подадените заявления до датата на влизане в сила на изменението на 

наредбата, се прилагат новите разпоредби, приети с Решение……./……2021 година.  

 

§7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и 

изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и 

отглеждането на деца на територията на община Благоевград е приета с Решение № 

по протокол № … от заседание на Общински съвет – Благоевград проведено на 

………. 2021 година и влиза в сила от …….2021 година. 

 

 

 

ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ 

Кмет на Община Благоевград 

 

 

 

 

 


