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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СИЛИСТРА 
 

 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 
от д-р ЮЛИЯН  НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на 
Обществения съвет за социално подпомагане и услуги и Правилник за реда, начина и 
условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община 
Силистра  
 
 
 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
  

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги функционира като 
помощен орган към Общински съвет – Силистра и Община Силистра от 2004 г. 

Основните функции на съвета са: 
1. Да съдейства за провеждане на политиката в областта на социалното подпомагане и 

услуги в общината; 
2. Да съдейства за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация 

между Общината, централните държавни органи, неправителствения сектор и 
доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в 
общината; 

3. Да отпуска еднократни социални помощи на граждани от община Силистра по реда 
на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални 
помощи на граждани от община Силистра, приет от Общински съвет Силистра до 
размера на приетия бюджет за всяка календарна година; 

4. Да участва в разработването на областни и общински стратегии, програми, планове и 
проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;  

5. Да съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от 
лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; 

6. Да осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с 
утвърдените критерии и стандарти; 

7. Да дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за 
социални услуги и на социални услуги в общността на територията на общината. 

В резултат на многогодишния опит при осъществяване на дейностите на 
Обществения съвет, извършените наблюдения и анализи, възникна необходимостта от 
извършване на промени, както в Правилника за устройството и дейността на 
Обществения съвет за социално подпомагане и услуги, така и в Правилника за реда, 



начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от 
община Силистра.  

В хода на прилагане на сега действащите правилници се установиха редица 
проблеми, касаещи работата на Съвета и администрацията, излишни и утежняващи 
гражданите административни изисквания, припокриване на дейности и финансирането 
за тях, съгласно други местни нормативни уредби и други, създаващи предпоставки за 
неравнопоставеност на кандидатстващите лица и за злоупотреби от страна на 
недобросъвестните от тях. 

През последните години все повече нараства броя на кандидатстващите лица за 
финансово подпомагане от най-различно естество, като всички не могат да бъдат 
удовлетворени предвид ограничения бюджет на Община Силистра за предоставяне на 
еднократни помощи. Разнородните искания допълнително утежняват работата на 
Съвета и налагат, както осигуряването на по-голяма конкретика и прецизност, така и 
изрични разпоредби в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на 
еднократни социални помощи на граждани от община Силистра. 

На две поредни заседания на Обществения съвет бяха обсъдени двата 
правилника, както и предложенията за промяна от страна на членове на Съвета. 
Предвид това, че приетите промени на практика изменят почти изцяло правилниците, 
бе взето решение същите да бъдат отменени и на Общински съвет – Силистра да бъдат 
предложени за утвърждаване нови правилници, касаещи устройството и дейността на 
Съвета и реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на 
граждани от община Силистра. 

Извършените промени и в следствие на това изготвените нови нормативни 
документи целят привеждането им в съответствие с нормативната уредба на Република 
България; повишаване на тяхната ефективност, целесъобразност, прозрачност, 
прецизност, яснота и обективност при реализиране на социалната политика в община 
Силистра; облекчаване на гражданите при подаване на документи за отпускане на 
финансова помощ; оптимизиране работата на Съвета и общинската администрация;  
осигуряване на подкрепа на най-уязвимите групи от населението на общината чрез 
прилагането на личностно ориентиран подход, който да се основава на принципите за 
равнопоставеност и социална справедливост. 

 
  
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да вземе 
следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и 
местна администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 
79 от Административнопроцесуалния кодекс 

1.  ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Правилник за устройството и дейността на Обществения 
съвет за социално подпомагане и услуги, приет с Решение № 134/25.02.2016 г. 

2. ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Правилник за реда, начина и условията за отпускане на 
еднократни социални помощи на граждани от община Силистра, приет с 
Решение № 135/25.02.2016 г. 

3. ПРИЕМА НОВ Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет 
за социално подпомагане и услуги, съгласно Приложение № 1; 



4. ПРИЕМА НОВ Правилник за реда, начина и условията за отпускане на 
еднократни социални помощи на граждани от община Силистра, съгласно 
Приложение № 2; 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  
Приложение № 1: Проект на нов Правилник за устройството и дейността на 
Обществения съвет за социално подпомагане и услуги; 
Приложение № 2:  Проект на  нов Правилник за реда, начина и условията  
за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Силистра. 
 
 
 
 
Внася, 
 
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на община Силистра 
   
 
Съгласували, 
 
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ 
Секретар на Община Силистра 
  
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра 
  
КОНСТАНТИНА НИКОЛОВА 
Ст. юрисконсулт при Община Силистра 
       
  
Изготвил: 
Мирослава Моллова-Димова 
Гл.експерт „СИРЛНСП” при Община Силистра 
 

 
 
 
 
 
 


