
Проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните 

актове в законоустановения срок от 30 дни Община Разград чрез настоящото публикуване 

за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Правилник за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 

територията на община Разград на електронна поща counsel@razgrad.bg или в 

деловодството на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен 

етаж, стая 06 „Деловодство“.                                                     

 

                        

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

РАЗГРАД 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА  

 

от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

 С Решение № 988 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински съвет – Разград е 

приет Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми на територията на община Разград, който през годините е  изменян и допълван.  

 Във връзка с промяна в нормативната уредба уреждаща обработването и свободното 

движение на лични данни, както и служебното изготвяне и изискване на документи от 

компетентните институции, комисията по чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград е 

разгледала и обсъдила предложения за изменения и допълнения на цитирания правилник, 

които да бъдат докладвани пред Общински съвет Разград видно от Решение № 2 по 

Протокол № 2 от 29.03.2019 г.  

 Мотивите за предложените изменения и допълнения са изложени подробно по – 

долу. 

В чл. 11, ал. 3, Глава трета от правилника с наименование „Процедура за финансово 

подпомагане“ е записано, че „желаещите лица, семейства и двойки за финансово 

подпомагане по реда на този правилник подават заявления по образец – Приложение № 

1/Приложение № 1а, с приложени документи“, които са подробно изброени.  

Съгласно чл. 11, ал. 3, точка 1 заявителите следва да представят „Копие на личните 

карти на заявителката и нейния партньор/съпруг, заверено с гриф „вярно с оригинала“. 



С Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на данните) се определят правилата по отношение на защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по 

отношение на свободното движение на лични данни. 

Предвид факта, че общините са администратори и обработващи лични данни по 

смисъла на чл. 4, т. 7 и т. 8 от цитирания по горе регламент копие от личните карти на 

заявителите не следва да се изисква, а личните карти трябва да бъдат предоставяни само за 

справка за идентифициране на заявителите, което налага чл. 11, ал. 3, точка 1 от правилника 

да бъде изменен в този смисъл. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна 

на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните „Когато 

обработването се извършва въз основа на съгласие, администраторът трябва да е в 

състояние да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му 

данни“. 

Това налага в чл. 11, т. 12 и т. 13 от Правилника за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград да 

бъдат въведени като приложения „Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

Съобщение за поверителност на лични данни от Община Разград /Приложение № 7/ и 

„Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни /Приложение № 8.  

В чл. 11, ал. 3, точки 5, 6 и 7 е предвидено кандидатите за финансово подпомагане да 

представят: „удостоверение за сключен граждански брак,  свидетелство за съдимост /за 

двамата заявители/ и удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права /за 

двамата заявители/.  

Тези документи могат да бъдат изготвени от Общинска администрация служебно 

или изисквани служебно от съответната компетентна институция и не е необходимо да бъде 

изисквано тяхното предоставяне от заявителите. 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление „Административните 

органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи 

обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или 

доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от 

първичния администратор на данните“. 

Това налага правилника да бъде изменен в този смисъл и документите да бъдат  

изготвяни от Общинска администрация служебно или да бъдат изисквани от компетентната 

институция по служебен ред. 

В чл. 11, ал. 3, точка 5 след удостоверението за граждански брак е записано, че „за 

самостоятелни лица се представя декларация свободен текст и при двойки във фактическо 

съжителство Декларация /Приложение №5/; 

Тази редакция на разпоредбата на чл. 11, ал. 3, точка 5 е неясна и създава 

предпоставки за противоречиво тълкуване, което налага  да се създадат нови точки 5.1. и 

5.2. с разделяне на двете хипотези, а точка 5 да бъде изменена като в нея се изпише, че 

удостоверението за граждански брак се изготвя служебно. 



 Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение на Правилник за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 

територията на община Разград. 

1. Основни  цели, които се поставят: 

С приемането на изменение и допълнение в посочения Правилник на Общински 

съвет Разград се цели същия да се приведе в съответствие с изискването на нормативната 

уредба относно законосъобразното обработване и свободното движение на лични данни, 

както и служебното изготвяне и изискване на документи от компетентните институции за 

целите на финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Разград. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба – не 

са необходими.  

           3. Очаквани резултати: 

Защита и законосъобразно обработване на личните данни, по голяма бързина в 

административното обслужване на заявителите за финансово подпомагане, чрез служебно 

събиране и изготвяне на документи от Общинска администрация за  целите на финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 

община Разград. 

 4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 

община Разград е разработен в съответствие с разпоредбите на Европейското 

законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните),  както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основни нормативни актове 

/Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни, Закон за 

електронното управление и др./ с него. 

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

С Решение № 988 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински съвет – Разград е 

приет Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми на територията на община Разград, който през годините е  изменян и допълван.  

 Във връзка с промяна в нормативната уредба уреждаща обработването и свободното 

движение на лични данни, както и служебното изготвяне и изискване на документи от 

компетентните институции, комисията по чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград е 

разгледала и обсъдила предложения за изменения и допълнения на цитирания правилник, 

които да бъдат докладвани пред Общински съвет Разград видно от Решение № 2 по 

Протокол № 2 от 29.03.2019 г.  



 Мотивите за предложените изменения и допълнения са изложени подробно по – 

долу. 

В чл. 11, ал. 3, Глава трета от правилника с наименование „Процедура за финансово 

подпомагане“ е записано, че „желаещите лица, семейства и двойки за финансово 

подпомагане по реда на този правилник подават заявления по образец – Приложение № 

1/Приложение № 1а, с приложени документи“, които са подробно изброени.  

Съгласно чл. 11, ал. 3, точка 1 заявителите следва да представят „Копие на личните 

карти на заявителката и нейния партньор/съпруг, заверено с гриф „вярно с оригинала“. 

С Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 

регламент относно защитата на данните) се определят правилата по отношение на защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по 

отношение на свободното движение на лични данни. 

Предвид факта, че общините са администратори и обработващи лични данни по 

смисъла на чл. 4, т. 7 и т. 8 от цитирания по горе регламент копие от личните карти на 

заявителите не следва да се изисква, а личните карти трябва да бъдат предоставяни само за 

справка за идентифициране на заявителите, което налага чл. 11, ал. 3, точка 1 от правилника 

да бъде изменен в този смисъл. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна 

на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните „Когато 

обработването се извършва въз основа на съгласие, администраторът трябва да е в 

състояние да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му 

данни“. 

Това налага в чл. 11, т. 12 и т. 13 от Правилника за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград да 

бъдат въведени като приложения „Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

Съобщение за поверителност на лични данни от Община Разград /Приложение № 7/ и 

„Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни /Приложение № 8.  

В чл. 11, ал. 3, точки 5, 6 и 7 е предвидено кандидатите за финансово подпомагане да 

представят: „удостоверение за сключен граждански брак,  свидетелство за съдимост /за 

двамата заявители/ и удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права /за 

двамата заявители/.  

Тези документи могат да бъдат изготвени от Общинска администрация служебно 

или изисквани служебно от съответната компетентна институция и не е необходимо да бъде 

изисквано тяхното предоставяне от заявителите. 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление „Административните 

органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи 

обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или 

доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от 

първичния администратор на данните“. 



Това налага правилника да бъде изменен в този смисъл и документите да бъдат  

изготвяни от Общинска администрация служебно или да бъдат изисквани от компетентната 

институция по служебен ред. 

В чл. 11, ал. 3, точка 5 след удостоверението за граждански брак е записано, че „за 

самостоятелни лица се представя декларация свободен текст и при двойки във фактическо 

съжителство Декларация /Приложение №5/; 

Тази редакция на разпоредбата на чл. 11, ал. 3, точка 5 е неясна и създава 

предпоставки за противоречиво тълкуване, което налага  да се създадат нови точки 5.1. и 

5.2. с разделяне на двете хипотези, а точка 5 да бъде изменена като в нея се изпише, че 

удостоверението за граждански брак се изготвя служебно. 

 Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение на Правилник за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 

територията на община Разград. 

1. Основни  цели, които се поставят: 

С приемането на изменение и допълнение в посочения Правилник на Общински 

съвет Разград се цели същия да се приведе в съответствие с изискването на нормативната 

уредба относно законосъобразното обработване и свободното движение на лични данни, 

както и служебното изготвяне и изискване на документи от компетентните институции за 

целите на финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Разград. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба – не 

са необходими.  

           3. Очаквани резултати: 

Защита и законосъобразно обработване на личните данни, по голяма бързина в 

административното обслужване на заявителите за финансово подпомагане чрез служебно 

събиране и изготвяне на документи от Общинска администрация за  целите на финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 

община Разград. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 

община Разград е разработен в съответствие с разпоредбите на Европейското 

законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните),  както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основни нормативни актове 

/Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните данни, Закон за 

електронното управление и др./ с него. 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за 

нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Община Разград на 

16.07.2019 г.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за 



прилагане на Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Разград 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема изменения и допълнения на Правилник за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград, 

както следва: 

§1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3, т. 1 се изменя така: 

„(3) 1.  Личните карти на заявителката и нейния партньор/съпруг – за 

справка“; 

2. Алинея 3, т. 5 се изменя така 

„(3) 5. „ Удостоверение за сключен граждански брак – изготвя се служебно“; 

3. Алинея 3, т. 6 се изменя така 

„(3) 6. Свидетелство за съдимост /за двамата заявители/ - изисква се 

служебно. 

4. Алинея 3, т. 7 се изменя така:  

„(3) 7. Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права /за 

двамата партньори/ - изисква се служебно“; 

§2. В чл.11, ал. 3 се създават нови т.5.1., т. 5.2., т. 12, т. 13: 

„5.1. при двойки във фактическо съжителство – Декларация /Приложение № 5/; 

„5.2. за лице, което не е в граждански брак или във фактическо съжителство с 

друго лице – Декларация свободен текст.“ 

„12. Декларация за съгласие за обработка на лични данни. Съобщение за 

поверителност на лични данни от Община Разград /Приложение № 7/“; 

„13. Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни 

/Приложение № 8/“. 

§3. В чл. 16 се правят следните изменения: 

Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Заявителят/ите представя/т в деловодството на Община Разград оригинал 

на фактурите придружена с медицинска документация, съдържаща  пълно  описание  и  

стойност  на  извършените  дейности  и  използваните лекарствени продукти, заедно с 

искане /Приложение № 9/ - адресирано до кмета на община Разград съдържащо 

актуална информация за неговите адрес, телефон и банкова сметка“. 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

  

Решение подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред Административен 

съд Разград. 

 

 

 

                                                  ВНОСИТЕЛ: 

                     /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/ 


