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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Стефан Минков и Явор Якимов, общински съветници от ВМРО-БНД, 

 

Относно: Отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на 

раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Шумен 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На заседанието на Общинския съвет – Шумен през м. май 2020 г. представихме 

на Вашето внимание докладна записка „Образована раждаемост“, която вероятно 

основателно бе приета скептично, а в отговора на г-н Кмета се съдържаха и 

основанията за този скептицизъм. Отчитайки това ние я оттеглихме и тя не бе 

подложена на гласуване. Сега предлагаме на Вашето внимание нова мярка, като се 

съобразихме с основателните бележки по отношение на предходната докладна записка. 

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 33, ал. 1, т. 2 от 

ЗМСМА представяме предложение за отпускане на еднократна финансова подкрепа 

за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на 

Община Шумен и за приемане на нарочен правилник на Община Шумен за 

въвеждането на механизъм за предоставяне на тази финансова подкрепа 

(Приложен към настоящата докладна записка). 

Мотиви: Предлаганата мярка е политически и управленски инструмент за 

насърчаване на раждаемостта в Община – Шумен, като тя не повтаря инструментите, 

използвани от държавата за стимулиране на раждаемостта сред младите хора. Голяма 

част от двойките не си позволяват да направят тази крачка или дори и да я направят, то 

те се ограничават до едно, най-много до две деца. Причината е проста – липса на 

достатъчно финансови средства, с които да задоволят нуждите на новия член на 

домакинството. Тази тенденция е отчетлива при семействата с по-високо образование, 

при които често децата се раждат и по-късно. А всички знаем, че образованието е 

основният фактор за формиране на личности, които да предпоставят развитието на 

всички сфери на обществения живот в нашата община – икономика, култура, 

образование и др. Макар и малка, тази финансова помощ ще бъде допълнителен мотив 

младите и образовани хора да останат в нашия град. Освен това, в условията на здравна 

криза, всяка една подкрепа, насочена към младите семейства, ще бъде ясен знак за 



отношението ни като общински съветници, получили мандат по волята на избирателите 

да упражняват властта в Общината, към проблемите на най-засегнатите групи от 

населението. А без съмнение младите семейства са една от тези групи. Насърчаването 

на раждаемостта с всички възможни средства и механизми има за цел да допринесе за 

подобряването на демографската ситуация в нашата община. 

  

Финансови средства, необходими за обезпечаване на мярката: В периода 

2016 – 2019 г. в Община – Шумен са родени между 671 и 772 деца. Справката за 

раждаемостта през 2019 г. и прогнозите за сходна раждаемост през следващите години 

могат да бъдат ориентиращи за прогнозната сума, необходима за финансовото 

обезпечаване на мярката (354 „първи“ деца, 321 – „втори“, 57 – „трети“, „четвърти“ 

деца и близнаци). При изработването на правилника за отпускане на помощ ще 

предложим отпусканите суми да са между 200 и 500 лв. на родителите на новородено 

дете, при спазването на някои критерии. При това, ако 100% от родителите отговарят 

на тези критерии и кандидатстват за финансовата подкрепа, ще са необходими 

минимално 189 900 лв. и максимално 263 100 лв. (прогнозно около 0,2% от бюджета на 

Община Шумен). Това обаче е идеална ситуация, а реалната прогноза е, че около 30% 

от родителите ще бъдат подпомогнати по програмата (съобразно критериите за 

кандидатстване, които ще бъдат заложени в Правилника). Предложението е пилотната 

програма да стартира след изработването, обсъждането и приемането на специален 

Правилник, който да регламентира механизма за отпускане на помощта. Това може да 

се случи най-рано от 1 май 2021 г., което би редуцирало сумата, заложена в бюджета с 

1/3. Прогнозните изчисления показват, че тя ще е между 20 000 и 30 000 лв. за тази 

бюджетна година. 

 

Очаквани резултати: Очаква се посредством финансовата помощ, която 

Общината ще предоставя на двойките, да се стимулира отговорната раждаемост сред 

населението на Общината. Мярката не трябва да се приема като панацея за 

разрешаването на демографските проблеми, но е малка стъпка в тази насока и 

демонстрира загрижеността на общинския съвет и Община – Шумен за решаването на 

финансовите проблеми на младите семейства.  

 

Анализ са съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата мярка 

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, поради което е предопределено нейното съответствие и с правото на 

Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на 

разпоредбите на ЕС. 

Предлаганата мярка 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.  

Въз основа на представените обстоятелства предлагам Общинския съвет да 

приеме следните: 

 



Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. През бюджетната 2021 г. да стартира пилотна програма за еднократна финансова 

подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на 

територията на Община Шумен; 

2. Възлага на Кмета на Община – Шумен да осигури финансирането на мярката с 

необходимите средства, които да бъдат заложени в бюджета на Община – 

Шумен за бюджетната 2021 г.; 

3. Избира временна комисия за изработване на Правилник за отпускане на 

еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и 

отглеждането на деца на територията на Община Шумен в състав от 5 (пет) 

души: 

Общински съветници: 1. …………………………    (Председател) 

       2. …………………………………………… 

       3. …………………………………………… 

 

           От общинска администрация: 1. ………………………………….. 

       2. ………………………………….. 

 

 

 

СТЕФАН МИНКОВ, ЯВОР ЯКИМОВ, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ВМРО-БНД 

 


