МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ
ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Причини, които налагат приемането на предложения Проект.
На заседанието, проведено на 24.06.2014 г.., отразено в Протокол №37, с
решение по т.6 от дневния ред, Общински съвет - Бургас е приел Правилник за
реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на
физически лица. По реда на този правилник се разглеждат искания на физически
лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бургас, с доказани
неотложни социални нужди, както и със свързани и/или произтичащи от тях
здравни такива.
В Правилника са заложени условия, на които трябва да отговаря всяко лице,
кандидатстващо за получаване на еднократна финансова помощ, като то трябва
да:
1. не е вписано като ЕТ и не е съдружник в търговски дружества;
2. има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Бургас;
3. не е получавало и не получава помощ на същото основание от Дирекция
социално подпомагане - Бургас;
4. не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получава
доходи;
5. не се е разпоредило възмездно с недвижимо или движимо
имущество за срок до една година преди подаване на заявлението за отпускане на
помощ;
6. не е сключвало договор за прехвърляне на собственост върху недвижим
имот срещу задължение за издръжка и гледане.
7. е регистрирано в Тери ориална дирекция „Бюро по труда” - Бургас и не
е отказвало предложената му работа, ако лицето е в трудоспособна възраст.
Един от основните приоритети в политиката на община Бургас е
образованието, като особено се следи за това, учениците да посещават редовно
учебните занятия и да не отс ъстват от тях без уважителни причини. На
национално ниво това се контролира и регулира, чрез механизми в Закона за
семейн iTe помощи за деца и Закона са социалното подпомагане. На местно ниво
също е наложително да се въведе такова изискване, още повече когато става дума
за разходване на общински средства.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати.
Целта, която се поставя с предлаганите промени е да не се допусне
възможността да бъдат безвъзмездно предоставяни суми от общинския бюджет
на лица, -шито деца о/състват от учебния процес, без уважителни причини.
Финансови и други средства необходими за прилагане на новата
уредба.
За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящите изменения на Правилника за реда за предоставяне на целеви
финансови средства от общинския здравен фонд са в пълно съответствие с
европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на Hai
ното и местно законодателство.

