
Протокол 
от 

Обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за дейността на Общински фонд „Здраве“ към Община гр. Добрич 

 

 

        Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич 

обяви обществено обсъждане на предложение на Правилник за изменение и допълнение 

на Правилника за дейността на Общински фонд „Здраве“ към Община град Добрич, за 

срок от 27.05.2022 г. до 27.06.2022 г.. 

       Предложението бе публикувано на 27.05.2022 г. на Интернет - страницата на Община 

Добрич www.dobrich.bg. 

       На посоченият адрес: dobs@dobrich.bg в горепосоченият срок, се получи 1 (едно) 

становище от заинтересовани лица (Приложение №1).     

 

 

 

Изготвил:  

Йоанна Койчева, Ст. експерт в Секретариат на Общински съвет град Добрич 
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Приложение №1 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ 

 
 Във връзка с организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ се 

установяват следните слабости и пропуски, затрудняващи проследяването на изразходването 

на средствата по фонда: 

 1. Първо така приетите основания за подпомагане без фиксирана суми за подпомагане 

– еднократно или месечно за наем или транспортни разходи, затрудняват процеса на 

начисляване и изплащане на задължения по договори с право-имащите лица в рамките на 

календарната година с цел проследяване изчерпването на средствата по фонда. 

Неначисляването на задължения по сключени договори води до проблеми със счетоводното 

отчитане на разходите по фонда, съответно разходите по бюджета на общината. 

2. Въвеждане на изискване, че подпомагането следва да се начислява и извършва за 

период след месеца на подаване на заявлението, респективно след сключване на договора до 

края на бюджетната година, в случай че е одобрено ежемесечно подпомагане. Няма как да се 

поема задължение за възстановяване на разходи за минал период нарушава се бюджетната и 

финансова дисциплина - висок риск от документални измами. 

3. Приетата разпоредба по чл.2 ал.4 от правилника, че текущ контрол се осъществява 

от Звено „Вътрешен одит“ на Община град Добрич е неприложима, тъй като не е съобразена 

със изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, където е разписвано че 

вътрешния одит може да извършва само одитни ангажименти за даване на увереност или за 

консултиране, което в случая не отговаря на целта по извършване на текущ контрол. Същия 

би следвало да се извършва от финансовите контрольори на общината, чрез извършване на 

предварителен контрол преди поемане на задължение /т.е. при подписване на договор с право-

имащи лица/ и преди извършване на разход, т.е. при изплащане на сумите за подпомагане по 

сключени договори. Съгласно - Системата за финансово управление и контрол на Община 

град Добрич - текущия контрол се документира в контролни листи, които се регистрират в 

регистър от финансовите контрольори на общината. 

4. Въвеждане на разпоредба, че средствата по фонда за конкретна календарна, т.е. 

бюджетна година се изчерпват по фиксирани размери по основания и по реда на подадените 

заявления, т.е. проследяването на изчерпване на средствата по фонда се извършва по реда на 

подаване на заявление, одобряване от определената комисия и сключване на договори с 

фиксиран размер на задължение за подпомагане. 

Мотиви: Средствата по фонда се определят ежегодно във фиксиран размер с приемането на 

бюджета на Община град Добрич – примерно 40 000 лева за 2022г.. Това определя ограничени 

възможности за подпомагане на броя на право-имащите лица, подали заявление. Когато броят 

на лицата, подали, заявление е нисък т.е. под 10 не се установява проблем, но когато лицата са 

повече и са подали заявление за възстановяване на месечни разходи за наем или транспорт до 

200 лева или съответно до 250 лева за транспортни разходи, при калкулация на годишните 

размери за подпомагане се получава резултат, че за едно лице на свободен наем са 

необходими 2400 лева, а за транспортни разходи на годишна база за едно лице са необходими 

3 000 лева. Тези изчисления предполагат, че при подпомагане примерно на 10 лица за 

транспортни разходи за година – 30 000 лева и 5 лица за свободен наем – 12 000 лева 

средствата по фонда ще бъдат изчерпани и недостатъчни. По този начин на организация се 

установява висок риск от възникване на конфликти, обвинения в корупционни действия и 

негативни последствия за имиджа и рейтинга на Община град Добрич. 

 

16.06.2022г. 

Диян Георгиев 

Ръководител Звено „Вътрешен одит“ 

В Община град Добрич 


