
 
 
 
 

 
 

МОТИВИ 
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА  ЗА 

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА  ПАРИЧНА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА 
ЗАВЕТ (съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

I. Причините, които налагат приемане на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани 
от Община Завет, приет с Решение № 213 по Протокол № 31 от 28.03.2014 г. на 
Общински съвет гр. Завет са както следва: 
От приемането си до настоящия момент правилникът не е допълван и изменян. От 
дълги години Общинският съвет - Завет предоставя еднократна парична помощ, чиито 
размер е определен в правилника, на нуждаещи се граждани от община Завет. С оглед 
на настъпилите промени във финансово – стопанския живот в страната, увеличените 
цени на хранителните и нехранителните стоки, вкл. увеличените разходи за транспорт, 
лечение, обучение и други е необходимо актуализация на размера на паричните 
помощи, предоставяни по реда на правилника.  
Постоянната комисия „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт" при Общинския съвет гр. Завет е разгледала на свое 
заседание въпроса за актуализация на Правилника, като е приела становище, че като 
цяло същият е актуален, но е необходимо и целесъобразно максималният размер на 
помощите, предоставени по реда на правилника да се обвърже с минималната работна 
заплата и е изготвила проект за изменение на правилника.  
II. Основни цели, които се поставят: С актуализацията на размера на отпусканите 
помощи се цели по-ефективно подпомагане на нуждаещите се от помощта жители на 
Община Завет. 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
парична помощ на граждани от Община Завет, приет с Решение № 213 по Протокол № 
31 от 28.03.2014 г. на Общински съвет гр. Завет са свързани с размера на предвидените 
финансови средства по бюджета на Община Завет. 
IV. Очаквани резултати: С изменението на Правилника се очаква нуждаещите се от 
помощта жители на Община Завет да получат адекватна финансова подкрепа с оглед на 
финансово – икономическата ситуация в страната. 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Настоящият проект за 
изменение е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския 
съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 
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