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СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - А

ЛГАР Я"
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪ
И

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА

Рег.NО: ОС21000409ВН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

дата:

16.08.2021

в Любчев Иванов,
От Огнян Къчев, Мар тин Злат ев, Хр исто Боев, Ан елия Клисар ов а, И ан
Бъ г я"
слан Влаев, Дими тър Чутурков - о бщин ски съветници от коали ция „БСП з а л ари
Ру
ОТНОСНО:
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Т У КАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНА СОВА ПОМОЩ
Д
З
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У Л В Я
ЗА НОВОРОДЕНИ И/ИЛИ ОСИНОВЕНИ ДЕЦА И НАСЪРЧАВАНЕТО НА
РМКДАЕМОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПО ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
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подпом агане на новородено или осинове о ете.
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родителя с постоянен адрес са налице условията по т.1 и за родителя с настоящ адрес са
налице условията по т.2.
Чл. 5. Правото на получававе на финавсово стимулираве се придобива от датата
на раждане на детето или от датата на акта на осиновявавето му и може да се поиска в
срок от 90 дни.
Чл. 6. Еднократното финансово стимулираве се отпуска в случаите, когато към
момента на подаване на искането са изпълнени следните условия:
1. Родителите да са навършили 18 годишна възраст към датата на раждаве
на детето.
2. Родителите да нямат парични задължения към Община Варна, уставовени
с акт на компетентен оргав, освен ако е допуснато разсрочваве, отсрочваве или
обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в
сила.
3. Родителите на новороденото/осиновено дете/деца да имат непрекъснати
здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за
финансово стимулираве.
4. Детето не е оставено за отглеждаве в специализирава институция за деца.
РазделIП
РЕДЗАПОЛУЧАВАНЕНАЕДНОКРАТНОФИНАНСОВОСТИМУЛИРАНЕ

Чл. 7. (1) Еднократното финансово стимулиране при раждаве на живо дете се
отпуска въз основа на подадено заявление-де1шарация по образец и само при по1<риваве
на всички изброени в настоящия Правилник критерии.
(2) Заявлението-декларация трябва да бъде подписано и от двамата родители на
детето, освен в случаите, в които в акта за раждаве/осиновяваве на детето не е вписав
втори родител.
(3) Заявлението-де1шарация се подава от един от родителите или от
упълномощено лице в деловодството на община Варна, като към него се прилагат
следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта, в
случай че то не е родено във Варна и оригинал за справка.
2. Копие от влязло в сила решение на съда за упражняваве на родителски права
на единия от родителите при развод (ако е приложимо).
3. Копие на документ за учредено настойничество (ако е приложимо).
4. Копие от диплома за завършено минимум средно образование и на двамата
родители.
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, за всички извършени
задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта и
здравословното състояние на детето.
6. Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната
банка.
7. Лична карта на родителите/осиновителите на детето - за справка.
Чл. 8. (1) Определено със заповед на кмета длъжностно лице от общинската
администрация проверява редовността на документите. Когато към подаденото
заявление-де1шарация липсват някои от изискуемите документи, съгласно чл. 7, ал. 3 от
този Правилник, заявителят се уведомява за това писмено с препоръчаво писмо на
посочения от него адрес в декларацията-заявление.
(2) Подадените заявления-декларации се вписват от длъжностното лице, с
входящ номер и инициали на родителите, в публичен електронен регистър за отпускаве

време и енергия за повишаване на своето образование, (а не стимулиране на раждането
и отглеждането на деца в риск).

111.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
нормативна уредба:

Прилагането на този Правилник е свързано с изразходване на финансови средства
от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)
1,метът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на
бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на
общината за съответната година, в т.ч. и разходите за еднократно финансово
стимулиране при раждане или осиновяване на деца от жители на община Варна. Целта
е планираният годишен размер на разходите да бъде съобразен с определените разчети
в проекто-бюджета за 2022 г.
IV.

Очаквани резултати от прилагането:

Очаква се посредством финансовото стимулиране, което община Варна ще
предоставя на родителите, да се подкрепи отговорната раждаемост сред населението на
Общината, както и да се насърчи практиката на пълно осиновяване на деца.
V.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият Правилни�, е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със
Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и
Закона за гражданската регистрация и е в съответствие с правото на Европейския съюз,
тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.
Предлаганият нормативен акт е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Съобразен е с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Предложения могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Варна, бул. „Осми приморски
полк“ №43 в деловодството на Община Варна или на следния електронен
адрес: ggeorgieva@varna.bg.

