МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА
ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ, ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ДЕТЕ,
КОЕТО ПОСТЪПВА В ПЪРВИ КЛАС И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО –
ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ,
ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ДРУГИ ОТ БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

I.
Причините, налагащи промени в цитираната Наредба, са
предоставяните от Община Иваново услуги да съответстват и да се
синхронизират с нормите на действащото законодателство. С настоящия
Проект на Наредба се правят изменения и допълнения, нужни за избягване
на противоречието й, като подзаконов нормативен акт с нормативните
актове на национално ниво.
В деловодството на Община Иваново постъпи писмо с вх. № 08-0742/21.02.2020 г. от Общински съвет – Иваново относно Протест с вх. №
96/20.02.2020 г. срещу разпоредби от Наредба № 18 за изплащане на
еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което
постъпва в първи клас и пострадали при пътно – транспортни произшествия,
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на
Община Иваново, Област Русе.
След като се запознах с цитирания по-горе Протест, установих, че чл. 9, т. 5
и т. 4 от Приложение към чл. 9, т. 1 противоречат на чл. 6 от Конституцията
на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.
Според ал. 2 на горепосочената разпоредба от Конституцията не се допускат
ограничения на правата на гражданите или привилегии, основани на
изрично изброени признаци, като един от тях е образованието. По същия
начин се забранява дискриминацията, основана на образование и в Закона
за защита от дискриминация.
За уреждане на обществени отношения от местно значение, Общинският
съвет издава наредби, които следва да са съобразени и да не противоречат
на Конституцията и законите в страната. В настоящия случай
протестираните разпоредби на Наредба № 18 на Общински съвет – Иваново
са в пълно противоречие с цитираните по-горе разпоредби от нормативни
актове от по-висш порядък.
Не са налице и предпоставките, описани в чл. 7, ал. 1 от ЗЗДискр, които
дават право да се приеме, че не е налице дискриминационен текст. Такива

норми следва да бъдат отменени с цел недопускане на дискриминация при
прилагане на подзаконовия нормативен акт.
При разглеждането на Наредбата в цялост се установи нужда и от други
изменения, които да прецизират нейните разпоредби.
Забелязана бе още една разпоредба, която следва да се прецизира, а именно
чл. 5, ал. 3, т. 3, според която помощ при раждане на дете не се отпуска ако
родителите са непълнолетни. Същата следва да бъде изменена като
изискваната възраст на родителите да е 16 години поради предвидената в
Семейния кодекс възможност лице, навършило 16 години да сключи
граждански брак по изключение, когато важни причини налагат това с
разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето. Изменяйки
задължителната минимална възраст на родителите от 18 на 16 години, в
обхвата на помощта за раждане на дете ще се включат и тази специална
група бракове, разрешени от СК.
Освен при раждане на дете, финансова помощ ще се дава и при осиновяване
на такова. Прецизират се текстовете от Наредбата, според които помощ се
изплаща за подпомагане на майката и нейното семейство, като вече се
говори за подпомагане на родителите/осиновителите.
Възможността на Общинския съвет да решава в какъв размер ще бъдат
отпускани еднократните помощи за раждане/осиновяване на дете, за
постъпване на дете в първи клас и за „ин витро“ процедури се отменя като
се установяват точни размери за всяка полагаща се помощ. Реда за
получаването им също се променя – разглеждането на заявленията и
приложените към тях документи ще се извършва само от Комисията по
“Образование, култура, вероизповедание, младежта, спорта, туризма,
здравеопазване и социални дейности, транспорт, транспортна
инфраструктура и безопасност на движението, обществен ред и сигурност“
на Общински съвет – Иваново, която ще преценява следва ли да бъде
отпусната конкретната финансова помощ. Поради установяването на точни
размери за финансовите помощи няма да има нужда от произнасяне относно
това, какъв да бъде размера им и от страна на Комисията по „Финанси,
бюджет и данъчна политика, финанси, икономическа и инвестиционна
политика, регионално сътрудничество и европейски програми“.
Решението на Общинския съвет, като индивидуален административен акт,
следва да може да се атакува от заинтересованите лица, която възможност
се предвижда с настоящия Проект, поради факта, че в сегашния вариант на
Наредба такава не е предвидена.

На последно място се премахва възможността отпуснатите помощи да се
получават в брой и се предвижда те да се превеждат само по банков път по
предварително посочена банкова сметка от заявителя.
II. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства.
III. Очакваните резултати от прилагането на актуализирания вариант на
наредбата са свързани с уеднаквяване на подзаконовия нормативен акт от
местно ниво с националното законодателство на Република България.
IV. Проектът на Наредбата е изготвен в съответствие с актовете от по-висока
степен в Република България и с тези на Европейския съюз.

