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М О Т И В И       
 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНИНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ 

ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

 (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 
 

1. Причини, налагащи промените в Правилника за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на община Силистра: 

С Решение № 562 на Общински съвет - Силистра, взето на заседание с 
Протокол № 24 от 30.05.2013 година се утвърди Правилника за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на община Силистра и приложения към него, с който се 
определят реда, условията и процедурите за финансово подпомагане на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми от община Силистра със 
средства, предвидени в Бюджета на Общината.  

Съгласно утвърдения Правилник, със Заповед № ЗК-239 от 15.08.2013 
г. на Кмета на община Силистра е сформирана Комисия за определяне на 
лицата за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми на територията на  община Силистра. 

В резултат на едногодишната работа на Комисията и натрупания опит в 
прилагането на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки 
с репродуктивни проблеми, на свое заседание, членовете на Комисията 
обсъдиха необходимостта от неговата актуализация и приеха промени, 
касаещи уточнения относно организацията на тяхната работа, необходимите 
документи, които се прилагат от заявителите и технически неточности. 
2. Цели, които се поставят: 

2.1. Постигане на по-висока ефективност на работата на Комисията за 
определяне на лицата за финансово подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми при прилагане на Правилника и приложения към 
него. 
 2.2. Осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на 
финансиране на семейства и двойки с репродуктивни проблеми чрез 
регламентиране на ясни правила. 
   
3. Финансови средства, необходими за прилагането на промените в 
Правилника: 

За прилагането на измененията в Правилника не са необходими 
допълнителни финансови средства. 
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4. Очаквани резултати от прилагането на промените в Правилника: 

4.1. Осигурена подкрепа на семейства и двойки с репродуктивни 
проблеми; 

4.2. Осигурена прозрачност и ефективност при разпределянето и 
отчитането на финансовите средства за подпомагане на семейства и двойки с 
репродуктивни проблеми; 

4.3. Облекчена процедура по свикване и провеждане на заседанията на 
Комисията за определяне на лицата за финансово подпомагане на семейства и 
двойки с репродуктивни проблеми и повишена ефективност на работата й. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Предлаганите изменения и допълнения на Правилника за финансово 
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на община Силистра не са в противоречие на нормативен акт от 
по висока степен и са в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 
заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и 
становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани при Директор 
Дирекция „Правна”, ст. 110 на общинската администрация или изпращани на 
e-mail: nikolasss@abv.bg                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Внася, 
 
д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра 
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