РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-35
Добрич 22.10.2019 г.
Във връзка с осъществяваният по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и
чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за
законосъобразност на решенията на Добрички Общински съвет, взети с Протокол №
57/17.10.2019 г., констатирах незаконосъобразност на решение №1222, с което Добрички
Общински съвет дава съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 560 лева на
лицето Стояна Ангелова Маринова, жител на с. Стожер, община Добричка.
С решение №1222, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 вр. т. 6 от ЗМСМА, във вр. с чл. 17,
ал. 3 от Правила за реда и условията за отпускане на еднократна помощ от Добрички
Общински съвет и решение №1052 от 06.02.2019 г. на Добрички Общински съвет за приемане
на бюджета на община Добричка за 2019 г., Добрички Общински съвет гр. Добрич дава
съгласие за отпускане на еднократна помощ в размер на 560 лв. на лицето С. А. М., жител на
с. Стожер, общ. Добричка.
С явно поименно гласуване с 11 гласа ”за", 0 - ”против”, 7 -"въздържал се“ - решението
се приема.
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:
Не са спазени вътрешните правила за реда и условията на отпускане на еднократна
помощ от Добрички Общински съвет.
Според тези правила, еднократна помощ се отпуска на лица и семейства:
1. за задоволяване на инцидентно възникнали здравни проблеми в случай, че разходите
им за лечение надвишават 1000лв.;
2. на деца с изявени дарби;
3.на семейства и домакинства, пострадали от бедствия, аварии и пожари;
4. на лица и семейства с репродуктивни проблеми.
Липсват документи, от които да става ясно, към коя категория спада лицето от изброените в
чл. 3 от Правилата за реда и условията на отпускане на еднократна помощ.
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В чл. 16. от тези Правила се изброяват неоходимите документи, които трябва да се
представят при кандидатстване за еднократна помощ. Лицето следва да представи:
1.молба-декларация по образец до общинския съвет, подадена чрез кмета на
съответното населено място;
2.ЕР на ТЕЛК, епикриза или друга медицинска документация, както и платежни
документи, доказващи извършено плащане за лечение;
3.удостоверение за семейно и материално положение;
4.документи, доказващи собственост на недвижим имот;
5.служебна бележка от Д “СП“ за получавани социални помощи – месечни, целеви,
еднократни;
6.становище на кмета на съответното населено място;
7.становище от компетентен орган за претърпяно бедствие – пожар, наводнение и
др.
Подадените молби-декларации се разглеждат на съвместно заседание на ПК по
образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности и ПК по финанси и
бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно
сътрудничество, които се произнасят с предложение до общинския съвет дали отпуска или
отказва отпускането на исканата помощ, както и относно нейния вид и размер.
Въз основа на предложението на съответните постоянни комисии, общинският съвет
взема решение, което е окончателно.
От Решение №1222 не се разбира на какво основание се отпуска помощта. Според чл. 6
от Правилата, еднократната помощ се отпуска след преценка на:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата и/или учебната заетост;
6. други констатирани обстоятелства.
Според изброените критерии и изисквания за отпускане на помощта, лицата и семействата,
които кандидатстват за отпускане на еднократна помощ за задоволяване на инцидентно
възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности следва да отговарят на
следните критерии:
1. да не са регистрирани и да не развиват дейност по ТЗ, както и като ЗП;
2. да имат постоянен адрес на територията на община Добричка- удостоверява се с
копие от л.к.;
3. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща
стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500
лв;
4. да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от
нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за
обичайно потребление;
5. да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за
издръжка и/или гледане като това изискване не се прилага в случаите, когато поелите
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задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, лица в нетрудоспособна
възраст или хора с увреждания;
6. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или
идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
7. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен,
вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5
години; безработните лица да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6
месеца преди подаване на молба-декларацията за еднократна помощ;
8. през последните 6 месеца лицата и семействата да не са подпомагани със
социални помощи по реда на закона за социално подпомагане и правилника за неговото
прилагане от Дирекция“Социално подпомагане“ гр.Добрич.
Наличие или липса на обстоятелствата по чл.11 се декларират от молителя с подаване
на молба-декларацията като към нея се представят и съответните документи.
Видно от представените ни документи, става ясно, че лицето е представило само молбадекларация, копие от лична карта и Становище от кмета на селото, в което живее лицето.
При наличие на здравословни проблеми молителят следва да представи медицинска
документация, доказваща заболяване - епикризи, решения на ТЕЛК, медицински направления
и други, както и платежни документи, доказващи извършени плащания за лечение.
Не са представени документи, които да доказват здравословното състояние на лицето
(епикризи, експертни решения и др.).
При наличие на образователни нужди молителят следва да представи документи от
съответните институции за участие в олимпиади, конкурси, състезания и други, както и
становище от съответните ръководители.
При наличие на комунално-битова потребност молителят следва да представи
документ, доказващ констатирано бедствие от съответните органи, оценка на щетата от
комисия, назначена от кмета на общината, документ за собственост на жилището, както и че
то е единствено за лицето или семейството. Еднократна помощ при комунално-битова
потребност не се предоставя, ако жилището е застраховано.
Подадените молби-декларации се разглеждат на съвместно заседание на ПК по
образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности и ПК по финанси и
бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно
сътрудничество, които се произнасят с предложение до общинския съвет дали отпуска или
отказва отпускането на исканата помощ, както и относно нейния вид и размер.
Въз основа на предложението на съответните постоянни комисии, общинският съвет
взема решение, което е окончателно.
От становището на Постоянната комисия по финанси и бюджет, икономическа и
инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество и ПК по
образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности става ясно, че след
разисквания ПК предлага Добрички Общински съвет да отложи разглеждането на молбата на
С. А. М.до окомплектоване на необходимите документи.
Въпреки становището на ПК, Добрички Общински съвет приема решението, което е в
противоречие на собствените правила.
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С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във
връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение №1222 по Протокол № 57 от заседание
на Добрички Общински съвет, проведено на 17.10.2019 година, с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Добрички Общински
съвет за сведение и изпълнение.
КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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