
МОТИВИ 
 

към проекта за изменение и допълнение на  

Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за 

насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община Главиница 
 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

 1. Причини, налагащи приемането на правилника: 

 

Правни основания: 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

чл.7, ал.2, и чл.8, чл.26 и чл.28 от ЗНА 

чл.76, ал.3 и чл.78, ал.3 от АПК 

  

 2. Цели които се поставят: 

 С проекто Наредбата се уреждат условията и редът за отпускане и изплащане на 

еднократни парични помощи при раждане и отглеждане на деца от Община Главиница.  

С Решение №338/23.06.2017 год. на Министерски съвет, се приеха мерки за 

намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване 

на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на 

хартиен носител. 

 С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на 

служебен обмен на данни между администрациите по отношение на 12 

удостоверителни документи, за които вече съществува техническа възможност 

съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

 С реализирането на проекта на предлаганата Наредба №30 за отпускане и 

изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и 

отглеждането на деца от Община Главиница, с направените промени не са необходими 

финансови средства. 

 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

 С направените промени в Наредба №30 за отпускане и изплащане на еднократни 

парични помощи за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца от Община 

Главиница, облекчаване на административното обслужване на хората. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Измененията и допълненията на проект на Наредба №30 за отпускане и 

изплащане на еднократни парични помощи за насърчаване на раждаемостта и 

отглеждането на деца от Община Главиница, е подзаконов нормативен акт за прилагане 

на правила относно организацията на Обществения съвет и на неговата дейност и 

съответствие с цитираните по-горе мотиви, изцяло обвързани с норми от правото на 

Европейския съюз. 

 Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на 

институцията, като на заинтерасованите лица се предоставя най-малко 30-дневен срок 

за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация Главиница на ул. „Витоша” №44 или 

изпращани на e-mail: obshtina@glavinitsa.bg. 

 

............/п/............ 

Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg

