МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА
ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ
ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН
1. Мотиви
На проведено заседание на Общински съвет – Смолян, на 06.02.2019 г., по
предложение на общински съветник е прието с протоколно решение да бъдат изготвени
правила/критерии от постоянната комисия по „Законност, местно самоуправление,
ред и сигурност” /ЗМСРС/ към Общински съвет – Смолян,за отпускане на
еднократна финансова помощ на новородено или осиновено дете на територията на
Община Смолян. На 15.03.2019 г. беше проведено извънредно заседания на комисията,
но преди правилникът да влезе за обсъждане в комисиите и респективно в Общинския
съвет, трябва да бъде публикуван на сайта на община Смолян за обществени
консултации. Тяхната цел е да се осигури равен достъп на всички участници,
публичност и прозрачност в действията на Общинския съвет и Общинската
администрация, партньорство и равнопоставеност между взимащите решенията и тези,
които ще бъдат засегнати от тях.
На основание чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове,
предлагаме с цел по-голяма публичност и прозрачност проектът за нормативния акт да
бъде предоставен на вниманието на заинтересованите лица, които в 30 /тридесет/
дневен срок от публикуването на интернет страницата на община Смолян, да имат
възможността да депозират своите писмени предложения, мнения, становища и
препоръки по проекта.
В последните години се наблюдават няколко обезпокоителни тенденции в
община Смолян – отлив на млади хора към големите градове и чужбина и раждането на
деца от непълнолетни и неграмотни майки. Много са обективните причини за тези
негативни тенденции, но ние, общинските съветници, смятаме че сме отговорни за
бъдещите поколения, трябва да направим всичко възможно да стимулираме
раждаемостта и поощряваме съвестните и образованите родители, които се отнасят
отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител.
Измененият демографски профил на населението води до изменение и на пазара
на труда, от там и до промяна в икономическа и инвестиционна среда в Община
Смолян.
Приемането на този Правилник ще ни отведе стъпка напред в правилната посока
за развитието на община Смолян. За да се развива нашата община е необходимо неин
приоритет да стане запазването на населението и неговото увеличаване, защото хората
са тези, които я дефинират, а не територията й.
Практиката да се стимулира раждането/осиновяването на дете има в много
общини в Република България, като сумите варират от 100 до 3000 лева. Статистиката
за община Смолян показва следното – през 2019 г. са се родили около 270 деца и по
предварителни данни по така предложения проект за правилник семейства, който ще
имат право на тази помощ, ще са по-малко от 270 на година. Предлагаме семействата с
новородено/осиновено дете да получават еднократна финансова помощ в размер до 500
лв..
2. Цели
Целта на приемане на настоящия Правилник е стимулиране на раждаемостта от
работещи родители от община Смолян. Финансовата помощ ще стимулира

раждаемостта на територията на община Смолян и ще въздейства за промени и на
други равнища: задържане на младежите в училище до получаване на средно
образование, задържане на млади образовани семейства на територията на община
Смолян, както и привличането на нови такива.
3.Очаквани резултати:
Очакваните резултати от приемането на правилника са да сме предпочитан град
за раждане и отглеждане на дете от млади семейства. Реална помощ за работещи,
образовани и квалифицирани родители.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилника.
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 Правилника няма да повлияе негативно на изпълнението на бюджета,
но осигуряването на тези финансови средства на този етап следва бъдат обезпечени с
една бъдеща актуализацията на бюджета на община Смолян. Сумата, която следва да се
осигури от бюджета за 2019 година, е приблизително в размер на 150 000 лева.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти,
което съответства на целите, поставени с предлагания Проект.
Настоящият Правилник е подзаконов нормативен акт в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен и не е в противоречие с разпоредбите на
Европейските директиви.

