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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

    

 

 

   Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

ОТ  БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

Относно:  Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на 

еднократна финансова помощ на гражданите от бюджета на община 

Неделино 

   
             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

          С настоящата Докладна записка предлагам на Вашето внимание Наредба за реда, начина и 

условията за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица на територията на 

община Неделино. 

      Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване 

на настоящото обявление на интернет страницата на общината се  предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид в 

деловодството  или на електронната поща на община Нелино. В  законовия  срок няма постъпили 

предложения от заинтересовани лица и организации. 

      Мотивите за приемането на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на гражданите от бюджета на община Неделино са следните: 

1.Към настоящия момент липсва нормативна рамка, уреждаща реда, начина и условията 

за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица.  

 Чрез предложената  Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на граждани от бюджета на Община Неделино се цели да бъдат 

установени такива правила, а отпускането на финансови средства да бъде 

регламентирано и извършвано при спазване на предварително оповестен ред и при 

съблюдаване принципите на равнопоставеност, прозрачност и публичност. 

 

• Липса на конкретика по отношение групите граждани, които да бъдат подпомагани от 

бюджета на Община Неделино, както и детайлно описание на необходимите документи 

за доказване на нуждата от подкрепа 

 

• Липса на единен регламент, поставящ гражданите при равни условия при кандидатстване 

за отпускане на помощ 
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2.Цели, които се поставят с приемане на предлаганите правила: 

 

Установяване на единни правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на нуждаещи се граждани. 

 Контрол, публичност и прозрачност по отношение разходването по целесъобразност на 

средствата, определени по бюджета на Община Неделино за финансово подпомагане на нуждаещи 

се граждани. 

 

3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите правила: 

 

Очаква се по - ефективно и справедливо разпределение на средствата, определени в бюджета 

на община Неделино за предоставяне на еднократна финансова помощ, по решение на Общински 

съвет. 

4.Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: 

 

Не са необходими допълнителни финансови средства за администрирането и 

разглеждането на постъпващите заявления за отпускане на еднократна финансова помощ. 

 От друга страна, отпускането на такива средства на уязвими лица, намиращи се в тежко 

здравословно и материално положение  е законосъобразно и целесъобразно, израз на социална 

чувствителност и съпричастност. 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт, чиито норми са съобразени с 

Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, 

регулиращи тази материя. 

            Наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на европейското законодателство. 

          Предвид на гореизложеното  няма никаква законова пречка да се приеме съдържанието  на 

същата Наредба, което ще допринесе за  осъществяване на по- добра организация при отпускането 

на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Неделино. 

         Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет град Неделино да вземе следното  

 

 П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е:  
 

           На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.76, ал.3 и чл.77  от АПК, Общински съвет гр.Неделино : 

 

Р Е Ш И : 
 

  Приема Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на 

гражданите от бюджета на община Неделино 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино  

 
 Съгласувал, 

 Илияна Дуганова 

 Директор на Дирекция „ИРОПХД“ 

 

Съгласувал, 

Елина Келешева 

Юрисконсулт, той и публичен изпълнител 

  

Изготвил, 

Диана Иванова  

Гл.експ.“Култура и социални дейности“ 
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