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ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на 

финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на 

територията на община Чирпан. 

 

 

Уважаеми господин Председател на Общински съвет – Чирпан, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Предлагаме на Вашето внимание за приемане проект на нова Наредба № 17 за 

условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени 

дарби и на столетници на територията на община Чирпан. 

 

1. Причини, налагащи приемане на нова Наредба № 17 за условията и реда за 

отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на 

столетници на територията на община Чирпан. 

Съществуващата Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е приета през 2012 г. 

и предвижда няколко категории лица, на които може да се отпусне еднократна финансова 

помощ:  

 Лица, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни 

състояния 

 Деца и младежи в неравностойно положение 

 Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и други природни бедствия 

 Деца и младежи с изявени дарби. 

 Лица, навършили столетие. 

 

На заседанието на общинския съвет през месец септември бе предложена за приемане 

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на 

територията на община Чирпан, като целта бе да се създадат по-ясни и точно формулирани 

условия за кандидатстване, точно определяне на размера на помощите, ясен ред и механизъм 

за подаване и разглеждане на заявленията и точни правила за отчетност и контрол, както и от 

обхвата на наредбата да отпадне финансовото стимулиране на  децата и младежите с изявени 

дарби и лицата, навършили столетие, като се предвиди отделна наредба в тази посока. За това 

сега предлагаме на Вашето внимание проект на  нова Наредба № 17 за условията и реда за 

отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на 

столетници на територията на община Чирпан. 



2. Цели,които се поставят:  

 Формулиране на ясни, точни и социално справедливи условия за кандидатстване за 

финансово подпомагане; 

 Създаване на ред и механизъм за подаване и разглеждане на заявленията за отпускане 

на финансово подпомагане; 

 Създаване на ясни и точни правила за отчетност и контрол на отпуснатите финансови 

средства; 

 Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и младежите; 

 Осигуряване на по-добри възможности и условия за развитието си на дете или 

младеж със изявена дарба; 

 Финансово подпомагане и стимулиране на младежи завършили с отличен успех втори 

гимназиален етап на средно образование; 

 Подобряване условията на живот на лицата навършили 100 /сто/ годишна възраст. 

 

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

За прилагането на Наредбата са необходими финансови средства, които да бъдат 

предвидени ежегодно в бюджета на Община Чирпан, които да послужат за обезпечаване 

изплащането на отпуснатото от общинския съвет финансово подпомагане.  

 

4. Очакваните резултати след приемането на наредбата са:  

 актуализиране на подзаконовата нормативна база, отнасяща се до отпускането от 

общинския съвет на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на 

столетници на територията на община Чирпан; 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински съвет – 

Чирпан. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
 

Настоящият проект на нова Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на 

финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на 

територията на община Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието 

му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за приемане 

на нова Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово подпомагане на 

деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община Чирпан е 

публикуван на 18.10.2021 г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински 

съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл.26, ал.4 от ЗНА срок за предложения и становища 

по публикувания за обществени консултации проект в деловодството и на електронния адрес 

на Общински съвет – Чирпан НЕ са постъпили писмени предложения за изменения на 

предложения проект на приемане на нова Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на 

финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на 

територията на община Чирпан. 

 

 

 



 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

Институция: ОБЩИНА ЧИРПАН 

Нормативен акт: Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово 

подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на 

община Чирпан 

1. Дефиниране на проблема: 

 

Съществуващата Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е приета през 2012 г. 

и предвижда няколко категории лица, на които може да се отпусне еднократна финансова 

помощ:  

 Лица, които се нуждаят от финансова помощ за лечение на тежки здравословни 

състояния; 

 Деца и младежи в неравностойно положение; 

 Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии, пожари и други природни бедствия; 

 Деца и младежи с изявени дарби; 

 Лица, навършили столетие. 

 

На заседанието на общинския съвет през месец септември бе предложена за приемане 

Наредба № 15 за реда и начина за отпускане на финансова помощ на физически лица на 

територията на община Чирпан, като целта бе да се създадат по-ясни и точно формулирани 

условия за кандидатстване, точно определяне на размера на помощите, ясен ред и механизъм 

за подаване и разглеждане на заявленията и точни правила за отчетност и контрол, както и от 

обхвата на наредбата да отпадне финансовото стимулиране на  децата и младежите с изявени 

дарби и лицата, навършили столетие, като се предвиди отделна наредба в тази посока. За това 

сега предлагаме на Вашето внимание проект на  нова Наредба № 17 за условията и реда за 

отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на 

столетници на територията на община Чирпан. 

2. Обстоятелства, налагащи приемане на Наредба № 17 за условията и реда за 

отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на 

столетници на територията на община Чирпан:  

Съществуващата Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова 

помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби е приета през 2012 г. 

и не съдържа ясни критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово 

подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници, правила за отчетност 

при отпускането им, както и критерии, на които трябва да отговарят заявителите за 

такава помощ. 

3. Съответствие със законодателството от по-висок ранг: 

 

Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с действащото законодателство на Р 

България. 

 

4. Цели и очаквани резултати: 

 



Очакван резултат от приемането на предложения проект е постигане на съответствие на 

подзаконовата нормативна уредба в Община Чирпан с разпоредбите на законодателството от 

по-висок ранг и създаване на ясни и точни правила за отпускането на финансовото 

подпомагане от страна на Общински съвет – Чирпан. 

 

5. Идентифициране на заинтересованите страни: 

 

Гражданите, имащи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Чирпан.  

 

 

На основание гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и при изпълнение на изискванията на чл.26 и 28 от Закона за нормативните 

актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба № 17 за условията и реда за отпускане 

на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на 

територията на община Чирпан, съгласно Приложение № 1. 

 

Приложение № 1 – Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово 

подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на 

община Чирпан. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛИ:  

РОСЕН ИВАНОВ 

Общински съветник 

 

 

 

ИВАН ИЛИЕВ 

Общински съветник 

 

 

 

ПЕТЬО ВЪЛЧЕВ 

Общински съветник



 


