
Мотиви 

към проект на  

Правилника за реда и условията за отпускане на ежегодна 

финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна 

възраст на територията на Община Дряново 

 

I. Причини, които налагат приемане на Правилника за реда и 

условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци 

в доучилищна и училищна възраст на територията на Община 

Дряново  

Основна причина, която налага приемането на Правилника за реда и 

условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в 

доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново, е 

липсата на действащ до момента Правилник, спрямо който да бъдат 

подпомагани деца в неравностойно положение- в случая деца сираци. 

Безспорна е необходимостта от подпомагане на тази група деца, както 

финансово, така и психологически. Трудностите, пред които е поставен 

родителят или настойникът на дете сирак, свързани с непълнотата на 

семейството, са предпоставка за възникване на редица финансови и 

психологически проблеми. Тези проблеми нерядко прерастват в различни 

поведенчески разстройства при децата сираци. Необходимо е тези деца да 

получават подкрепа не само на национално, но и на местно ниво. В 

малките общини със застаряващо население и ниска раждаемост, каквато е 

Община Дряново, е необходимо чрез социална политика да се подпомага 

населението и да се осигурява сигурност на гражданите, с което те да 

предпочетат града като мястото, в което да отгледат и изучат децата си. 

Защото човешкият фактор е водещия за развитието и бъдещето на всяка 

община. Приемането на този правилник е задължителен елемент на 

социалната политика на Община Дряново, чрез който тя  ще поеме 



отговорност към децата в неравностойно положение- децата сираци, 

осигурявайки им ежегодна финансова помощ до завършване на средно 

образование. 

II. Цели, които се поставят с предложения проект на Правилника за 

реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ за деца 

сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община 

Дряново. 

Най-важната цел, която се поставя с предложения Правилник, е чрез 

неговото приемане и влизане в сила да се осигури финансова подкрепа на 

децата сираци и родителите/настойниците, които ги отглеждат. Тук водещ 

е не само финансовия мотив, но и съпътстващите го положителни психо-

емоционални последици. Защото приемането на този Правилник 

категорично доказва поемането на отговорност и съпричастността на 

местната власт към съдбата на децата в неравностойно положение- децата 

сираци. Това ще осигури по-голяма сигурност на тези деца и ще покаже, че 

за решаване на произхождащите от неблагосклонността на съдбата им 

трудности, отговорност поема не само живият им родител/настойник, но и 

цялата местна власт.  

Друга цел на предложения проект е, чрез него да се стимулира желанието 

на родителите/настойниците да запишат децата си в училища на 

територията на  Община Дряново, където да завършат образованието си 

и/или да организират свободното им време, чрез посещение на местни  

спортни клубове или  извънучилищни дейности организирани от различни 

образователни институции или неправителствени организации, които са 

регистрирани на територията на Община Дряново. Това е причина за 

представените в Проекта изискуеми: Общи условия. Размер и ред на 

получаване на финансовата помощ. Т.е. чрез тези условия на предложения 

Правилник в съдбата на децата сираци се включват всички образователни 



институции на територията на Община Дряново. Безспорно с това се 

благоприятства предотвратяване възникването на различни емоционални 

разстройства у тези деца.  

Приемането на предложения Проект на Правилник ще постигне важната 

цел, а именно ангажиране на местната власт и институциите, 

организиращи училищната и извънучилищна дейност на територията на 

Община Дряново, със съдбата на децата сираци. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

Правилника, след неговото приемане  

Прилагането на Правилника ще е свързано с изразходване на финансови 

средства от бюджета на Община Дряново. Средствата за отпускане на 

ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна 

възраст на територията на Община Дряново ще се залагат всяка година в 

бюджета на Община Дряново, в размер определен от Общинския съвет. 

IV. Очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива. 

С приемането на този нормативен акт ще се постигне регламентиране на 

взаимоотношенията между Община Дряново като институция, децата в 

неравностойно положение- деца сираци, и техните живи 

родители/настойници. В резултат на това ще се осигури финансова и 

психо-емоционална подкрепа, както   и  по-голяма сигурност на тази група 

хора. Чрез поемане на ангажимент към бъдещето на децата сираци ще се 

осигури по-благоприятна среда за живота и отглеждането им на 

територията на Община Дряново. 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с 

правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на 



действащото българско законодателство с регламентите, относими към 

тази материя. Доколкото настоящият проект на Правилника е подзаконов 

нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21 ал.1 т.23 и  

ал.2 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация от 

Общинския съвет като орган на местното самоуправление, то приложими 

са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление. Тази 

харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в 

правните актове на всички особености на местните структури с оглед 

задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно 

местно самоуправление. 

 

На основание чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове проектът е 

публикуван на в сайта на Общински съвет – Дряново и в сайта на Община 

Дряново, раздел „Административни актове“, подраздел „Проекти на 

наредби“. 
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