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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЪРБИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Мердин Мустафа Байрям – Кмет на Община Върбица
ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения към Наредбата за реда, начина и
условията за отпускане на еднократна финансова помощ и отпускане на финансови
помощи за обучение на граждани от бюджета на община Върбица”, приета на заседание
на Общински съвет гр. Върбица.
Уважаеми Г-н Председател на Общински съвет - Върбица,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с необходимостта от предоставяне на нов вид подпомагане
и услуга на жителите на Община Върбица, Ви предлагам следното:
ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ:
I. Общински съвет гр. Върбица приема следните изменения и допълнения в
„Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и
отпускане на финансови помощи за обучение на граждани от бюджета на община
Върбица”, както следва:
§ 1. Чл. 1 от наредбата изменя, както следва: „Тази наредба урежда реда, начина и
условията за отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се лица и семейства с
постоянен адрес на територията на община ВЪРБИЦА от общинския бюджет. Помощта
може да бъде в пари или в натура.”
§ 2. Чл. 2 в наредбата се допълва с текста „както и за погребения.”
§ 3. Създава се нов раздел с текст „VII. ПОМОЩИ ЗА ПОГРЕБЕНИЯ”
§ 4. Създават се нови членове към раздел „VII. ПОМОЩИ ЗА ПОГРЕБЕНИЯ” с № 28 и
№ 29, както следва:

„Чл. 28. Помощта се отпуска в натура под формата на ковчези, кръстове, дъски, хасе и
други необходими материали в деня на погребението за всеки починал, погребван на
територията на община Върбица.
Чл. 29. Транспортирането на починалия се извършва със специализирана кола на
Община Върбица и разходите за превоза с нея се поемат от общинския бюджет в
рамките на територията на Република България.”
§5. Досегашният раздел VІІ „Заключителни разпоредби“, става раздел VІІІ.
§ 6. В заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф със следния текст:
„§ 3. С влизането в сила на измененията по тази наредба с протокол № …. от дата
……………. се отменя чл. 36 ал. 1 т. 16 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община
Върбица”
Мотиви: Твърде висок дял от населението на общината са социално слаби хора, които
са от различни етноси и изповядват различни религии. При настъпване на смърт на
близък или роднина се изживява един труден момент за засегнатите жители на
общината, по отношение на набавяне на необходими материали за погребение и
извършване на превоз на починалия. С предложените промени ще се осигури облекчение
на населението на общината в един емоционален и тежък момент.
Целите и очакваните резултати от предложените промени са следните:
•
Всеки жител на община Върбица, нуждаещ се от такъв вид услуга за свой
починал близък или роднина, ще има достъп до нея безвъзмездно.
•
За прилагането на новата уредба са необходими финансови средства, които ще
се залагат ежегодно в бюджета на община Върбица в размер на 15 000 лв.
•
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради
което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското право.

Изготвил: /П/
/А. Ахмед/

Кмет на Община Върбица: /П/
/М. Байрям/

Съгласувал: /П/
/Б. Геронтиев – юрист/

2

