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М О Т И В И       
 

 КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК 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 приемането на нормативния акт: 
С Решение № 490  на Общински съвет Силистра, взето на заседание с Протокол № 22 

от 28.03.2013 година бе приет Бюджета на Община Силистра за 2013 година, съгласно 
който са предвидени 15 000 лв. за подпомагане на семейства и двойки от община Силистра 
с репродуктивни проблеми. 

В тази връзка е необходимо да се изготви и утвърди Правилник, с който да се 
определят реда, условията и процедурите на финансово подпомагане на семейства и 
двойки с репродуктивни проблеми от община Силистра със средства, предвидени в 
Бюджета на Община Силистра. 

 
2. Цели, които се поставят: 

2.1. Подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми със средства от 
Бюджета на Община Силистра. 

2.2. Въвеждане на механизъм за обективно разпределяне на финансовите средства 
за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми със средства от 
Бюджета на Община Силистра. 
 2.3. Осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на финансиране на 
семейства и двойки с репродуктивни проблеми чрез регламентиране на ясни и ефективни 
правила. 
   
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

За прилагането на Правилника не е необходимо разходването на финансови 
средства. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

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; 
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 
регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност и  не противоречи на 
норми от по-висока йерархия в националното, респективно европейско законодателство. 

 
 
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                                                                      
 

 


