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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ОТНОСНО: Публикуване за обществено обсъждане на проект за 

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Попово  

 

Публикувано на: 27.05.2022 г. 

 

 

 

 На заинтересованите лица се предоставя срок до 28.06.2022 г., за предложения и 

становища по настоящото предложение за Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на Община Попово 

 

 

 Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

30-дневен срок от публикуване на настоящият проект за правилник на интернет страницата на 

Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища в Център за административни услуги и информация – гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” №1, e-mail: delovodstvo@popovo.bg,  както и в Общински съвет 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 

40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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МОТИВИ 

 

към предложението за Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни 

двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Попово 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение и допълнение 

на Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Попово 

  
През 2021 г. с решение № 233 По Протокол №23/28.11.2021 г. Общински съвет Попово 

прие нов Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. С приемането на правилника се 

постигна значително опростяване на процедурата по предоставяне на финансово подпомагане 

на двойките с репродуктивни проблеми. 

 

В Правилника, обаче, бе идентифицирана възможност за доразвиване на 

регламентацията и по-нататъшно улесняване на двойките при тяхното кандидатстване. Във 

връзка с условията при тяхното приемане в нормативния акт бяха установени кратки срокове в 

рамките на текущата година за подаване на документите за кандидатстване за финансовата 

помощ , а именно от първи март до тридесет и първи март и от първи септември до тридесети 

септември. Тези срокове значително затрудняват двойките. Поради това с настоящата докладна 

предлагам изменение на Правилника в тази насока, като се позволи подаването на документи за 

кандидатстване за финансовата помощ да се осъществява в рамките на цялата година. Във 

връзка с това се предлагат и изменения във връзка с реда на работата на комисията по чл. 6 от 

Правилника, като те са насочени към осигуряване на гъвкавост при работата ѝ. 

С горното може да се установят промени в две взаимосвързани насоки – първата от тях е 

установяването на целогодишен срок за подаване на документи за кандидатстване за финансово 

подпомагане, а втората – с промяна в броя и времето на провеждане на заседанията на 

комисията по чл. 6 от Правилника. Заедно тези промени ще доведат до бързина в процедурата 

по отпускане на финансовата помощ. 

 

 2. Цели, които се поставят с приемането на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилник за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Попово 
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 Целта, която се поставя с предложението е да се постигне бързина в процедурата по 

отпускане финансовата помощ. С това ще се стимулират повече кандидати, поради по-бързото 

предоставяне на помощта. 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник 

за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на 

Община Попово 

 

 
 Не са предвидени финансови и други средства за прилагане на  Правник за изменение и 

допълнение на Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. С нея не се предвижда създаване 

на нови общински структури. За привеждане в изпълнение на Правилника не е необходима 

реорганизация или увеличаване на щата на община Попово. 

 

 4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилник за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Попово 

 
- Постигане на бързина при процедурата по одобряване за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми. 

- Осигуряване на достъпност на процедурата по одобряване за финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми. 

- Стимулиране на повече кандидати, поради по-бързото предоставяне на помощта. 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

 
Предлаганият проект за Правилник е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на 

целите, поставени с предлаганата наредба.  



 

 

ДО 

Председателят на  

Общински съвет  

гр. Попово 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

 

От д-р Стоян Попвеличков – Председател на Комисия за финансово подпомагане 

на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на 

Община Попово 

 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Попово 

 

 

 

 

                   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

 

 

През 2021 г. с решение № 233 По Протокол №23/28.11.2021 г. Общински съвет 

Попово прие нов Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни 

двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. С приемането на 

правилника Общински съвет Попово и Община Попово се постигна значително 

опростяване на процедурата по предоставяне на финансово подпомагане на двойките с 

репродуктивни проблеми. 

 

В Правилника, обаче, бе идентифицирана възможност за доразвиване на 

регламентацията и по-нататъшно улесняване на двойките при тяхното кандидатстване. 

Във връзка с условията при тяхното приемане в нормативния акт бяха установени 

кратки срокове в рамките на текущата година за подаване на документите за 

кандидатстване за финансовата помощ , а именно от първи март до тридесет и първи 

март и от първи септември до тридесети септември. Тези срокове значително 

затрудняват двойките. Поради това с настоящата докладна предлагам изменение на 

Правилника в тази насока, като се позволи подаването на документи за кандидатстване 

за финансовата помощ да се осъществява в рамките на цялата година. Във връзка с това 

се предлагат и изменения във връзка с реда на работата на комисията по чл. 6 от 

Правилника, като те са насочени към осигуряване на гъвкавост при работата ѝ. 

   
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21,  ал. 2, във връзка  с чл. 21, ал.1, 

т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам на 



Общински съвет – Попово, , при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, 

чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал.4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА да вземе следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Попово, както следва: 

 

§1. В текста на чл. 8 отпада думата "срока", изписана между думите "реда" и "и 

мястото". 

 

§2. (1) Изменя се чл.9, ал.1, като придобива следния вид: "Комисията провежда своите 

заседания ежемесечно. Заседание може и да не се проведе при липса на кандидати." 

      (2) Чл. 9, ал.2 се отменя. 

 

§3. Изменя се чл. 13, ал. 1, като придобива следния вид: "Документи за кандидатстване 

се приемат се приемат в деловодството на Община Попово през цялата година." 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

  

§4. Настоящият Правилник е приет с Решение №…… по протокол №……. На 

Общински съвет – гр. Попово и влиза в сила от деня на обнародването му на 

официалната интернет страница на Община Попово 

 

 

 

 

СТОЯН ПОПВЕЛИЧКОВ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК – МАНДАТ 2019 – 2023Г. 
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