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З А П О В Е Д  

№ АдК-04-38 

Добрич 10.06.2020 г. 

 

   Във връзка с осъществяваният 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 Балчик, констатирах незаконосъобразност 

на решение № 115, в частта по т.3 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, 

проведено на 22.05.2020г. 

 С Решение №115, на основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение 

от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на осн. чл. 7, ал. 3 от 

Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на 

физически лица. Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни 

финансови помощи, както следва: 

1.М Г А  от град Балчик, социално подпомагане в размер на 150.00 лева ( сто и петдесет). 

2.И  И  З  от град Балчик за социално подпомагане в размер на 150.00 лева ( сто и 

петдесет ). 

3.Г  Б  М  за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева. 

4.С  П  К  от град Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 300.00 лв.( триста ) 

лева. 

5. И  Ж  А  от град Балчик, за продължение на лечението в размер на 300.00 (триста) 

лева. 

6.Р  Б  Н  за закупуване на лекарства в размер на 200.00 (двеста) лева. 

Поименно гласуване със „ЗА” – 16; ПРОТИВ” – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

 Решението е незаконосъобразно по отношение на отпуснатата финансова помощ по т.3 

на Галина Борисова Митева, поради следните съображения: 

 Съгласно чл.3 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни 

финансови помощи в полза на физически лица, приет от Общински съвет Балчик, искания за 

отпускане на еднократни безвъзмездни помощи се отправят до Председателя на Общински 

съвет от лицето, което ще ползва съответната помощ. Искането се подава в деловодството на 

общински съвет или по пощата. Искането следва да съдържа: 1. трите имена; 2. постоянен и 

настоящ адрес, телефонен номер за връзка. Към искането се прилагат документите посочени в 

чл.5 от Правилника. 

 В конкретният случай, физическото лице, което ще се ползва от безвъзмездната 

финансова помощ е различно от това, което е подало заявление за отпускането й и което е 

посочено в решението на общинския съвет. От всички приложени документи се установява, че 
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лицето, което се нуждае и отговаря на изискванията за отпускане на финансова помощ е В  Р  М 

, пълнолетен гражданин от гр. Балчик, поради което финансовата помощ следва да бъде 

отпусната на него, а не на неговата майка – Г  Б  М . В тази връзка е необходимо решението да 

бъде изменено, като безвъзмездната финансова помощ бъде отпусната в полза на В  Р  М . 

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 № 115, в частта по т.3  по Протокол № 9 

от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020 година, с указания за 

неговото изменение. 

Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателят на Общински съвет Балчик 

за сведение и изпълнение. 

 

 

КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 

Областен управител на област Добрич 
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