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МОТИВИ  

 

към Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на граждани от бюджета на Община Неделино 

 

 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящите правила: 

- Към настоящия момент липсва нормативна рамка, уреждаща реда, начина и 

условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица. 

Чрез предложения проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на 

еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Неделино се 

цели да бъдат установени такива правила, а отпускането на финансови средства да 

бъде регламентирано и извършвано при спазване на предварително оповестен ред и 

при съблюдаване принципите на равнопоставеност, прозрачност и публичност. 

- Липса на конкретика по отношение групите граждани, които да бъдат 

подпомагани от бюджета на Община  Неделино, както и детайлно описание на 

необходимите документи за доказване на нуждата от подкрепа. 

- Липса на единен регламент, поставящ гражданите при равни условия при 

кандидатстване за отпускане на помощ. 

 

  2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите правила: 

Установяване на единни правила за реда, начина и условията за отпускане на 

еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани.   

Контрол, публичност и прозрачност по отношение разходването по целесъобразност 

на средствата, определени по бюджета на Община Неделино за финансово подпомагане на 

нуждаещи се граждани. 

 

            3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите правила: 

Очаква се по – ефективно и справедливо разпределение на средствата, определени в 

бюджета на Община  Неделино за предоставяне на еднократна финансова помощ, по 

решение на Общински съвет.  

Осъществяване на добра организация при отпускането на еднократна финансова 

помощ на граждани от бюджета на Община Неделино. 

 

  

            4. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: 

Не са необходими допълнителни финансови средства за администрирането и 

разглеждането на постъпващите заявления за отпускане на еднократна финансова помощ.  

От друга страна, отпускането на такива средства на уязвими лица, намиращи се в 

тежко здравословно и материално положение, е законосъобразно и целесъобразно, израз 

на социална чувствителност и съпричастност. 

 

            5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

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.  

Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт, чиито норми са съобразени с 

Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, 

регулиращи тази материя.  



 

Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на 

европейското законодателство. 

 Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта в писмен вид в деловодството,  в сградата на Общинска 

администрация - Неделино с адрес: гр.Неделино – 4990, ул. „Ал. Стамболийски“ № 104, 

партерен етаж  или на електронната поща на община Неделино – obа_nedelino@abv.bg 
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