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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В действащата подзаконова нормативна база на Община Чирпан липсва подобен 

тип еднократна помощ, която да стимулира чисто финансово едни бъдещи родители и 

осиновители и да спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно дете. Предвид 

ниската раждаемост действителността у нас ни принуждава да търсим социални 

методи, чрез които да стимулираме семействата да имат повече деца. Голяма част от 

двойките не си позволяват да направят тази крачка да имат дете или дори и да я 

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

на достатъчно финансови средства, с които да подсигурят началните материални нужди 

на новия член на семейството. Водени от горното, предлагаме приемането на тази 

Програма, за да може по-голяма част от младите семейства да бъдат стимулирани чрез  

финансова помощ, която би им помогнала значително в първите стъпки от 

раждането/осиновяването и отглеждането на едно дете. 

Подзаконовите нормативни актове, с които се отпускат финансови помощи за 

стимулиране на раждаемостта са с прекалено широк кръг от правоимащи лица, които 

могат да ги получават. С тези финансови помощи може да се злоупотребява и именно 

водени от това, желаем да внесем за разглеждане настоящата програма, като с 

въвеждане на по-високи изисквания се цели предотвратяване на порочни практики за 

усвояване на тези средства. По този начин Общината може да предотврати опасността 

средства от бюджета, които са предвидени за спомагане на отглеждането на едно дете, 

да бъдат усвоени и да се използват не по предназначение, като същевременно 

стимулира родителите. 

Програмата представлява политически, управленски инструмент за насърчаване 

на отговорното родителство, тя не замества инструментите на държавната политика. 

Ето защо приемането на тази програма е стимулираща мярка, което обяснява и 

прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по-висока 

раждаемост сред работещите и образовани граждани на нашата община.  

Настоящата Програма има за цел увеличаване на раждаемостта на територията 

на Община Чирпан посредством предоставяне на еднократна финансова помощ, която 

ще спомогне двойките при отглеждането на дете. Програмата си поставя като основна 

цел и стимулиране на отговорното родителство (а не стимулиране на раждането и 

отглеждането на деца в риск). 



При изготвяне на настоящата Програма е използвана следната информация: 

информация относно структурата на младото поколение до 40 годишна възраст в 

България, на база на които данни е изчислена структурата на младото поколение до 40 

годишна възраст в община Чирпан, което бележи тенденцията към повишаване на 

образованието и промяна на статута на младото население след 30 годишна възраст   

/финансова обосновка/; информация на брой родени деца в община Чирпан за периода 

от 2013 г.- 2019г.; информация за брой постъпили деца  за първи път в детска градина 

на територията на община Чирпан и информация за брой постъпили деца в първи клас в 

училищата на община Чирпан. Въз основа на посочената по – горе информация е 

определена финансовата рамка, която ще бъде заложена в бюджета. 

Със стартиране на Програмата  през 2021 година правоимащите  родители ще 

могат да се възползват от еднократна помощ за раждане или осиновяване, която, 

съгласно финансовата обосновка, ще бъде в рамките на 29800 лв. С достигане на 

възможността за получаване и на втората по вид  еднократна помощ – при постъпване 

за първи път в детска градина, през 2023 година се предвиждат средства в размер до 

46000 лв. Пълният пакет от еднократна финансова помощ по настоящата Програма се 

предвижда да се изплаща през 2027 г и след това и да достига 96750 лв. годишно. Това 

са финансовите параметри, които ще бъдат предвиждани в разходната част на бюджета 

на община Чирпан. При направени годишни икономии същите ще се прехвърлят в 

следващи периоди и ще бъдат използвани само целево. 

Очаква се посредством финансовата помощ, която община Чирпан ще 

предоставя на двойките, да се стимулира отговорната раждаемост сред населението на 

Общината, както и ще се насърчи практиката на пълно осиновяване на деца. 

Предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан приема Програма за отпускане на 

еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца 

на територията на община Чирпан 
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