МОТИВИ
за приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни
семейства със средства на Община Бургас
Причини, които налагат приемането:
Основната причина за приемането на нов Правилник за финансово подпомагане
на приемни семейства със средства на Община Бургас е свързана с актуализирането на
преходния Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на
територията на Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет - по т. 7,
Протокол №51 от 21.07.2011 г. и изменен и допълнен по т. 14 с Протокол №7 от
26.01.2016 г. и с извършен одитен ангажимент за консултиране с цел: „Оказване на
съдействие на общинската администрация, относно актуализиране на Правилник за
финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община
Бургас“.
В досегашният си вид, правилникът съдържа само два раздела, включващ Глава
първа – „Общи положения“ и Глава втора – „Процедура за предоставяне на
помощите“.
В общите положения се дефинирапредназначението на правилата за финансово
подпомагане, а именно за решаването на важни социални потребности на децата,
настанени в приемни семейства, както и свързаните с и/или произтичащи от здравни
проблеми. В допълнение към горното, в чл. 3, ал. 4 е посочено, че средствата се
предоставят за превенция, реинтеграция и отглеждане на деца в приемни семейства, и
се осигуряват от бюджета на общината в качеството й на доставчик на социални
услуги.
В Глава втора – „Право на помощ“, по преценката на одита е, отчетено, че е
възможно въвеждането на ограничителни условия във връзка с предоставянето на
конкретнатафинансовапомощ.
В Глава трета – „Ред за кандидатстване“ се предлага уточнението, че
заявлението трябва да бъде мотивирано, да изяснява обстоятелствата/причините за
предоставянето му, както и да посочва конкретното предназначение на исканата
финансова помощ. В чл. 7 е променен списъкът на документи, които следва да бъдат
приложени към заявлението, и е указано съответното нормативно основаниеза тяхното
издаване. Направеното уточнение е необходимо от практическа гледна точка, тъй като
в повечето случаи настаняването на детето в приемното семейство се извършва на база
заповедтаза настаняване, а съдебноторешениевсе ощене е излязло.
В Глава четвърта – „Разглеждане, одобряване и предоставяне на помощите“ не
се нуждаеот промени, тъй като досегашнитетекстове в Правилника са достатъчно ясни
и изчерпателни.
В Глава пета – „ Финансиране“ е описана цялата процедура за финансиране на
помощите, които се отпускат за отглежданетона децатаот приемнисемейства.
В Глава шеста – „Отчетност и контрол“ се предлагавъвежданетона изцяло нови
процедури, които имат за цел да осигурят надеждно отчитане и упражняване на
последващ контрол във връзка с финансовите помощи, предоставени от общинския
бюджет.
Целите, които се поставят:

Актуализиране и подобряване на процедурите и оперативната дейност във
връзка с финансовото подпомагане на приемни семейства, с адрес на територията на
Община Бургас.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
От страна на Община Бургас не са необходими допълнителни финансови
средства за прилагане на новата уредба, тъй като такива са предвидени в приетия
бюджет за 2020 г.
Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
При прилагане на предложените промени в структурата и съдържанието на
правилника се очаква повишаване на неговата функционалност, посредством
осигуряване на адекватна одитна пътека от момента на кандидатстване на приемното
семейство до окончателното отчитане на средствата, предоставени от общински
бюджет, както и осигуряванена надеждниконтролнимеханизми, приложими от страна
на общинска администрация в процеса на отпускане и изразходване на финансовите
помощи.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект е в съответствие с разпоредбите и целите на националното
и местното законодтелство, в т.ч. нормативните актове от по – висока степен, както и с
тези на европейското законодателство.
Предложеният проект на Правилник за финансово подпомагане на приемни
семейства със средства на Община Бургас се приема на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от
ЗЗкД, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК

