
 
           Приложение № 2 
 
 

МОТИВИ 
към  промени в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни 

социални помощи на граждани от община Силистра  за мандат /2015 – 2019 г./ 
(Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове) 

 
 
1. Причини, налагащи приемането на нормативния документ: 
С Решение № 82 на Общински съвет Силистра, взето на заседание с Протокол № 4 от 
17.12.2016 год. е  утвърден  нов състав на Обществен съвет за социално подпомагане и 
услуги с мандат 2015-2019 година. На свое заседание той прие и внася в Общински съвет 
Силистра за утвърждаване Правилник  за реда, начина и условията за отпускане на 
еднократни социални помощи на граждани от община Силистра  за период  2015 – 2019 г. 
2. Цели, които се поставят: 
2.1. Подпомагане на граждани и семейства /с постоянен и настоящ адрес в община 
Силистра/ в тежко финансово, здравословно и социално положение със средства от 
бюджета на Община Силистра. 
2.2. Спазване на механизъм за обективно разпределяне на финансовите средства за 
подпомагане на граждани и семейства /с постоянен и настоящ адрес в община Силистра/ в 
тежко финансово, здравословно и социално положение със средства от бюджета на Община 
Силистра. 
2.3.  Осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на подпомагане на граждани и 
семейства /с постоянен и настоящ адрес в община Силистра/ в тежко финансово, 
здравословно и социално положение чрез регламентиране на ясни и ефективни правила. 
  
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния документ: 
За прилагането на Правилника са необходими и се осигуряват ежегодно финансови средства 
от общинския бюджет. 
 
4. Очаквани резултати: 
4.1.  Утвърден Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални 
помощи на граждани от община Силистра  за  периода  2015 – 2019 г., финансирани от 
общинския бюджет. 
4.2. Създадени условия за ефективно и целесъобразно ползване на предоставените 
общински средства за подпомагане на граждани и семейства от община Силистра. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското 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 
Община Силистра. 
 
   
   
Внася, 
 
   Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
  Кмет на община Силистра 


