РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ПРЕПИС!
ЗАПОВЕД
№ РД-02-03-41
Гр. Габрово 14.03.2022 година
На основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията
и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ВРЪЩАМ
за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново Решение № 485 от 24.02.2022 г., с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Дряново е приел Правилник за реда и условията за отпускане на ежегодна финансова помощ
за деца сираци в доучилищна и училищна възраст на територията на Община Дряново, в
частта по:
- чл. 3, ал. 4 от Правилника, с която разпоредба общинският съвет определя като
критерий за отпускане на финансова помощ за деца сираци в доучилищна възраст
„Родителят/настойникът на детето/децата трябва да има навършени 18 години към датата на
подаване на молбата”;
- чл. 5, ал. 4 от Правилника, с която разпоредба общинският съвет определя като
критерий за отпускане на финансова помощ за деца сираци в училищна възраст
„Родителят/настойникът на детето/децата трябва да има навършени 18 години към датата на
подаване на молбата”;
М О Т И В И:
С уведомително писмо, с вх. № КАК-01-353/1 от 07.03.2022 г. на Председателя на
Общински съвет – Дряново, в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, на
областен управител – Габрово са предоставени препис-извлечения от решенията на
общинския съвет, приети на заседание, проведено на 24.02.2022 г. Съгласно правомощията
на областния управител, регламентирани в чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията
във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, последният има компетенцията да извърши служебен и
цялостен контрол за законосъобразност на предоставените административни актове.
Решението на Общински съвет – Дряново е незаконосъобразно в посочената част, тъй
като е взето в нарушение на материалния закон по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 10 от Закона за защита от дискриминация, при
осъществяване на правомощията си органите на местното самоуправление са длъжни да
предприемат всички възможни и необходими мерки за постигане целите на този закон.
Общински съвет – Дряново не е изпълнил задължението си, разписано в посочената норма,
тъй като с приемане на чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда и условията за
отпускане на ежегодна финансова помощ за деца сираци в доучилищна и училищна възраст
на територията на Община Дряново, органът на местното самоуправление е създал
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предпоставки за неблагоприятно третиране на лица, въз основа на признак, посочен в чл. 4,
ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, по-конкретно на признак „възраст”. Посоченото
условие за навършена 18 г. възраст за получаване на финансова помощ за деца сираци в
доучилищна и училищна възраст се явява в разрез с разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Семейния
кодекс, допускаща лица, навършили 16 г. възраст да сключат граждански брак, респ. да
бъдат и родители. С встъпването в брак непълнолетният става дееспособен като лицата,
навършили 16 г. са приравнени на тези, навършили 18 г., по отношение на способността да
носят права и задължения, при определени условия. С оглед на възрастта си, с приемане на
разпоредбите, предмет на настоящата заповед от страна на Общински съвет - Дряново,
родителите, ненавършили пълнолетие са поставени в неравностойно положение в сравнение
с тези, навършили 18 г. От страна на органа на местното самоуправление и местната
администрация е нарушена забраната за всяка пряка или непряка дискриминация, основана
на посочените в чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр. признаци по отношение на лицата, които не са
навършили 18 г. възраст, но са станали родители.
Въз основа на гореизложеното, решение № 485 от 24.02.2022 г. на Общински съвет –
Дряново е незаконосъобразно, в посочената в настоящата заповед част, като постановено в
нарушение на материалния закон, поради което на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предл.
първо от ЗМСМА същото следва да бъде върнато за ново обсъждане в Общински съвет –
Дряново.
Настоящата заповед да се изпрати на Председателя на общински съвет – Дряново и
Кмета на община Дряново за сведение и изпълнение.

РАЛИЦА МАНОЛОВА /П/
Областен управител на област Габрово
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