
ЧРЕЗ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН 

 

ДО         

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

групата на общински съветници на политическа партия ГЕРБ  

  

ОТНОСНО: Приемане на Правила за условията и реда за предоставяне на 

финансова помощ за новородено или осиновено на територията на Община Смолян. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   

Със свое протоколно Решение от 06.02.2019 г. Общински съвет Смолян даде 

съгласие на община Смолян да отпуска и предоставя еднократна финансова помощ на 

родителите на новородени или осиновени деца с местожителство на територията на 

общината с цел насърчаване и стимулиране на раждаемостта, и подпомагане при 

отглеждането им. В тази връзка и с цел по-голяма публичност и прозрачност проектът 

за Правилата беше предоставен на вниманието на заинтересованите лица, които в 30 

/тридесет/ дневен срок от публикуването на интернет страницата на община Смолян, 

имаха възможността да депозират своите писмени предложения, мнения, становища. 

Необходимите средства ще се планират ежегодно в бюджета на община Смолян.  

След продължителен и задълбочен анализ на приходите от местни дейности в бюджета 

на община Смолян стигнахме до извода, че осигуряването на необходимите средства за 

финансиране на Правилата няма да повлияе негативно на изпълнението на бюджета, но 

осигуряването на тези финансови средства на този етап следва бъдат обезпечени чрез 

актуализация на приетия с Решение № 1033/06.02.2019 г. бюджет на Община Смолян за 

2019 година прогнозната сумата, която следва да се осигури от бюджета за 2019 година 

е приблизително в размер на 150 000 лева.  

 

В тази връзка и основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.19, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността 

на общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация Общински съвет Смолян, Общинския съвет – Смолян 

 

РЕШИ: 

I. Приема ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на финансова помощ 

за новородено или осиновено на територията на Община Смолян по приложения проект 

и мотиви към него. 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян в срок до следващото заседание на 

Общински съвет - Смолян да внесе предложение за приемане на актуализация на 

бюджет 2019 г. в размер на 150 000 лв. във връзка с обезпечаване изпълнението на 



решението за отпускане на  еднократна финансова помощ за новородено или осиновено 

на територията на Община Смолян. 

 

 

Приложения: Проект на Правила и мотиви към тях. 
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