РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-44
Добрич 14.07.2020 г.
Във връзка с осъществявания 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 Общински съвет Каварна, констатирах незаконосъобразност
на решение № 138 по протокол №14 от заседание на Общински съвет Каварна, проведано на
30.06.2020 г.
С решение №138, на основание чл. 21,ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Каварна:
1.Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помищ в размер на 2000 ( две
хиляди) лева на лицето………….., с адрес: гр-Каварна,………….
3. Сумата да бъде за сметка на местните приходи.
2. Сумата да бъде преведена по банков път по личната сметка на лицето Нели
Георгиева Маринова.
Явно гласуване със „ЗА“ – 17; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0
Решението е незаконосъобразно,поради следните съображения:
В решението е посочено като правно основание за приемането му чл.21, ал.1, т.23 и
ал.2 от ЗМСМА. По своята същност решението касае разпореждане с общински средства и като
правно основание за приемането му следваше да бъде посочено чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА и
съответно гласуването да бъде извършено поименно.
В материалите по решението се установи че общински съветник прави предложение до
общинския съвет за отпускане на еднократна финансова помощ на физическо лице, по молба на
неговата майка, във връзка с лечение на онкологично заболяване. Към молбата е приложена и
епикриза. Сумата ,която се предоставя е 2000 лева. Налице са становища на постоянната комисия
по бюджет, финанси и данъчна политика, постоянната комисия по здравеопазване, спорт,
социална политика и работа с малцинствата и постоянната комисия по законност, етика и
установяване на конфликт на интереси, които подкрепят предложението, но липсва яснота как е
определен размерът на отпуснатата помощ, което се явява нарушение на принципите за яснота и
откритост, равнопоставеност и прозрачност, разписани с чл.8 и 12 от АПК.
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Съществено процесуално нарушение представлява и ненадлежното мотивиране на
предоставянето на финансова помощ на конкретното лице. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА,
могат да се подпомагат с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с
общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението, но
тези средства трябва да са предвидени в годишния бюджет на общината, по аргумент от чл. 128
от Закона за публичните финанси. В случая обаче се касае за физическо лице. Липсва норма в
ЗМСМА, която да дава възможност за подпомагане на физически лица с бюджетни средства. В
тази връзка се установява, че няма приети правила, които да предоставят възможност на
общинския съвет да отпуска еднократна финансова помощ на определени категории лица и в
които да се предвижда с приемане на общинския бюджет да се определи общият размер на
средствата от собствени приходи, които ще се използват за тази цел. При липса на норма, от
която да се изведат условията и предпоставките за отпускане на финансова помощ на физически
лица, решението се явява без правно основание и като такова следва да бъде отменено.
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 № 138 по Протокол № 14 от заседание на
Общински съвет Каварна, проведено на 30.06.2020 година, с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет Каварна за
сведение и изпълнение.
КРАСИМИР КИРИЛОВ
Областен управител на област Добрич
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