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МОТИВИ 

към  нов Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално 

подпомагане в Община Силистра 

(Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативни актове) 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на нормативния документ: 

На основание чл. 35 от Закона за социално подпомагане и съгласно чл. 52-54 от Правилника 

за приложение на Закона за социално подпомагане с Решение № 61/28.11.2019 г. /Протокол 

№ 2 от 28.11.2019 г./ Общински съвет Силистра учреди Обществен съвет за социално 

подпомагане и услуги като помощен орган към Общински съвет Силистра и Кмета на 

общината. 

През 2020 година беше извършена съществена промяна в нормативната уредба в социалната 

сфера – променен беше Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, беше приет нов Закон за социалните услуги /ЗСУ/ 

и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/.  

Промените в нормативните документи наложиха извършване на промени в наименованието 

на създадения Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в Община Силистра за 

периода 2019 – 2023 година. С Решение № 497/29.04.2021 г. Общински съвет Силистра  го 

преименува в Обществен съвет по социално подпомагане в Община Силистра за периода 

2019 – 2023 година.    

Поради промени във функциите на Обществения съвет, се налага изготвяне на нов 

Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане в 

Община Силистра, който да е в съответствие с новите ангажименти.  

 

2. Цели, които се поставят: 

2.1. Упражняване на обществен контрол и съдействие при осъществяване на дейностите по 

социално подпомагане. 

2.2. Подпомагане на граждани и семейства в тежко финансово, здравословно и социално 

положение при спазване на механизъм за обективно разпределяне на финансовите средства  

от бюджета на Община Силистра. 

2.3. Осигуряване на прозрачност и отчетност при процеса на подпомагане на граждани и 

семейства 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 новия Правилник са необходими финансови средства в размера на 

предвидените в бюджета. 

 

4. Очаквани резултати: 

4.1.Утвърден нов Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално 

подпомагане в Община Силистра.    

4.2. Създадени условия за ефективно и целесъобразно ползване на предоставените общински 

средства за подпомагане на граждани и семейства от община Силистра. 

4.3.  Повишена ефективност на работата на Обществения съвет по социално подпомагане на 

територията на община Силистра. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият нов Правилник не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 

европейското законодателство. 

 

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 

Административно  процесуалния  кодекс,  заинтересованите  лица  могат  в  30 дневен срок 

от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – Силистра 

и Община Силистра, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта 

на Правилника, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет – Силистра и Община 

Силистра или изпратени на съответните електронни адреси: obs@silistra.bg и 

mayor@silistra.bg . 

  

 

 

Внася, 

 

   Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 

  Кмет на Община Силистра 

 

 

Съгласували, 

  

РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ 

Гл. секретар на  Община Силистра 

 

МАРИЯ НЕДЯЛКОВА 

Зам.-кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра 

  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 

Директор Дирекция „Правна” при Община Силистра 

       

 

  

Изготвил: 

Адрияна Табакова 

Гл. експерт „ОКСД” при Община Силистра 


