Протокол
Днес 07.02.2017 година от 13.30 часа се проведе заседание на Временната
комисия, която да предложи промени в „Правилник за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци”.
Присъстват: Паулин Чорбаджийски, Начо Начев, Тихомир Колев, Мартин
Пенков.
П. Чорбаджийски: Уважаеми колеги, откривам заседанието на Временната
комисия, която да актуализира или промени Правилника за отпускане на еднократни
финансови помощи на жители на Община Априлци. Предлагам следния дневен ред с
една единствена точка: Изработване на предложение за проект за изменение на
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община
Априлци.
П. Чорбаджийски: Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да
гласува:
Гласували 4 общински съветника
4 „за”
0 „против”
0 „въздържали се”. Приема се.
П. Чорбаджийски: Уважаеми колеги, мотивите за изменението на настоящия
правилник са следните
Тъй като действащият „Правилник за отпускане на еднократни финансови
помощи на жители на Община Априлци” е приет преди почти 4 години (юни 2013г.)
вече се налага неговото осъвременяване, а именно:
1. Поради неблагоприятната демографска ситуация е необходимо повишаване
на установената сега помощ от 500 лева за новородено дете. Но тъй като при
раждането на дете, родителите получават еднократна финансова помощ от
държавата, а и от някои работодатели, то рационално е тази помощ да се
раздели на два транша - при раждането на детето и при записването му в
I клас на общинското училище, тъй като разходите на родителите при
започване на училище от децата им не са малки. Тоест налага се да се добави
в чл.3 допълнителна точка, регламентираща еднократната помощ при
записване на дете в I клас.
2. Необходимо е да се разшири достъпът на родителите за помощ на
новородените им деца, като отпаднат някои вече остарели и ненужни
изисквания към тях, т.е. да се съкратят някои от изискванията по чл.5,ал.1,т.1
и се добави още една точка с изисквания за отпускането на помощ при
записването на дете в I клас.
3. Необходимо е да бъдат заложени условия, гарантиращи социалната
отговорност и съпричастност на гражданите, както и да бъдат заложени
допълнителни гаранции срещу злоупотребата със социални помощи. Това
налага изменение на чл.5, ал.2 като се добавят допълнителни изисквания към
кандидатите за помощ.
Наред с това е необходимо сумите за подпомагане да бъдат осъвременени,
както и условията за тяхното получаване – наложителни са изменения в
чл.9,ал.1 и в декларацията (Приложение 2) към правилника.
4. Също така е необходимо да се заложи възможност за премииране на отделни
граждани или групи от граждани за особени заслуги. Последното налага
включване на нов регламентиращ член.

Уважаеми колеги, пред вас е проектът за изменение. Най-общо измененията са
следните: в чл.3 се въвежда т.2 „Еднократна помощ при записване на дете в първи
клас”; в ч.5,ал.1,т.1 се променя така, че родителите да имат улеснен достъп; въвежда се
т.2, касаеща подпомагането на децата при записването им в първи клас; в ал.2 се
въвежда т.3 „Да не са получавали и да не получават помощ от друг орган или
институция”; т.9 „Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в
Дирекция „Бюро по труда”, и т.10 „Да нямат непогасени финансови задължения”.
Имате думата за изказвания.
Влиза Мл. Колев.
Мл.Колев: Предлагам от чл.5,ал.1, т.1 да отпадне: „Единият родител да работи
на територията на общината или да е самоосигуряващо лице или да е собственик на
фирма регистрирана в гр. Априлци или да е регистрирано в „Бюрото по труда”.
Т.Колев: Подкрепям предложението на г-н Колев, тъй като много често
родители, живеещи на територията на Априлци, работят в съседни населени места. И
не е правилно да лишаваме хората от правото на избор на работа.
Предложението се прие с консенсус от комисията.
Влиза инж.Д.Кокошаров.
Инж.Д.Кокошаров: Уважаеми колеги, предлагам в чл.5,ал.3 да се добави т.5
Социален доклад от служба социално подпомагане, а т.5 да стане т.6. Имам и още едно
предложение : в чл.6, ал.1 да отпадне думата „становище” и в чл.7,ал.3 думата „по” да
се замени със „с”.
Предложенията на г-н Кокошаров бяха подкрепени от всички членове на
комисията.
П. Чорбаджийски: Тогава следва чл.5,ал.4 да се промени, като се добавят
цифрите 5 и 6.
Т.Колев: Предлагам в декларацията /Приложение 2/ думата „поразеното” да
бъде заменена с „увреденото(унищоженото)”.
Всички подкрепиха предложението.
Мл.Колев: Предлагам еднократните помощи за деца с изявени дарби да се
намалят вместо на 200 лв. на 100лв., а еднократните помощи за лечение ,злополуки и
др. да бъдат увеличени до 300 лв.
П. Чорбаджийски: Не съм съгласен с намаляване на размера за помощта на деца
от 200 на 100 лв. Така или иначе, в нашата практика до сега сме раздавали суми под 200
лв.
П. Чорбаджийски: Уважаеми колеги, който е съгласен с предложението на г-н
Колев еднократна сума за лечение да стане от 200 на 300 лв, моля да гласува:
Гласували 5 общински съветника
3 „за”
0 „против”
2 „въздържали се”. Приема се.

Мл.Колев: Предлагам еднократната помощ за новородено дете да бъде 400лв, а
еднократната помощ за постъпване на дете в първи клас да бъде 200 лв.
Т.Колев: Тъй като важната цел е да запазим училището, по-важно е не просто
детето да се роди в Априлци, а да бъде записано в училището. За това аз предлагам
помощта да бъде 200лв. за новородено и 400лв за записано дете в първи клас.
Н.Начев: Не е ли правилно да ограничим даването на помощи за деца до трето
дете?
Инж.Д.Кокошаров: Считам, че приемането на такова предложение би било
дискриминация.
Мл.Колев: Оттеглям предложението си за сумите и правя ново предложение.
Еднократната помощ за новородено да бъде 500 лева, а за записване на детето в първи
клас 200 лева.
П. Чорбаджийски: Подлагам направените предложения на гласуване в обратен
ред. Който е съгласен с предложението на г-н Мл.Колев, моля да гласува:
Гласували 5 общински съветника
2 „за”
2 „против”
1 „въздържали се”. Не се приема.

П. Чорбаджийски: Който е съгласен еднократната помощ да остане 300лв на 300
лв., моля да гласува:
Гласували 5 общински съветника
3 „за”
1 „против”
1„въздържали се”. Приема се.
Комисията реши така обсъденият проект за изменение на Правилник за
отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци да бъде
внесен в постоянната комисия по Бюджет, финанси, образование, икономическо
развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура,религия, социални дейности и
международни връзки към ОбС гр.Априлци.
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