Приложение № 2

КРИТЕРИИ
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ С НЕОТЛОЖНИ НУЖДИ
/решение № 33-657/28.05.2014г./
1.Помощи се отпускат на лица с постоянен адрес на територията на община Провадия.
2.Еднократни помощи се отпускат за задоволяване на инцидентно възникнали здравни
жизненоважни потребности на лицата. Размерът на еднократната помощ е до размера
на минималната работна заплата на страната. По преценка на комисията , при разходи
за лечение и/или закупуване на медикаменти на стойност над 3 000 лв., размерът на
отпуснатата еднократна помощ може да бъде до размера на две минимални работни
заплати.
3.Еднократни помощи се отпускат за задоволяване на инцидентно възникнали здравни
жизненоважни потребности на лицата:
- за извършена живото спасяваща операция, извършена в рамките на календарната
година, чийто извършване, медикаменти или консумативи не се поема от НЗОК.
- за закупуване на животоспасяващи медикаменти невключени в активния позитивен
лекарствен списък на НЗОК.
4.Заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ се подава само след
като се комплектува с документи: за болестното им състояние /епикриза, ТЕЛК, РЕЛК
и др./ и разходооправдателен документ за направените разходи по извършената
интервенция от съответното здравно заведение или фирма-изпълнител и други
документи, удостоверяващи извършения разход жизненоважни потребности на лицата.
5.Преди вземане на решение от комисията, да се изготви социален доклад от Дирекция
„Социално подпомагане” за социалния статус и доходите на кандидатите.
6.Лицата, кандидатстващи за подпомагане, да не са получавали еднократна помощ за
решаване на същия проблем по чл.16, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане /ППЗСП/ от Дирекция „Социално подпомагане” в рамките на
календарната година.
7.Помощи, при възникнал здравословен проблем се отпускат, когато лечението не е по
клинична пътека, финансирана от НЗОК, или стойността на консумативите, свързани с
лечението, не е включена в клинична пътека.
8.Не се отпуска финансова помощ за поставяне на лещи.
9.Право на еднократно парично подпомагане имат гражданите веднъж в календарната
година, независимо от размера на отпуснатата помощ.
10.До приемане на бюджета на Общината, финансови помощи се отпускат в размер
1/12 част месечно от отчетените разходи през предходната година.

