ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН
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Н А Р Е Д Б А
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ЖИТЕЛИ
НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Глава първа.
Общи положения
Чл.1. (1) С тази Наредба се определят реда, начина и условията за отпускане на
еднократни финансови помощи на нуждаещи се лица и семейства с постоянен адрес на
територията на Община Каспичан от общинския бюджет.
(2) Наредбата има за цел:
т.1. Да подпомага жителите на Община Каспичан, които се нуждаят от финансова помощ
за лечение, оперативно и следоперативно лечение.
т.2. Да подпомага финансово деца и младежи в неравностойно социално положение,
жители на Община Каспичан.
Чл.2. (1) Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по тази наредба, се одобрява
еднократно от общински съвет при приемането на годишния бюджет на община Каспичан.
(2) Сумата по ал.1 може да се актуализира при доказана необходимост с решение на
общински съвет.
Чл.3. Помощта се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година, независимо
от размера на отпусната помощ, като нейния размер не може да надвишава сумата от 300 лв.
/триста лева/.
Чл.4. Еднократната помощ се отпуска на лица и семейства, за които са изчерпани всички
възможности за самоиздръжка и за подкрепа от роднините по права линия до първа степен на
родство.

Глава втора
Раздел І.Видове еднократни помощи
Чл.5. (1) Помощите за лечение са следните:
1.1.Еднократна помощ за животоспасяващи операции извършени в рамките на
календарната година;
1.2.Еднократна помощ за скъпоструващи лекарства при лечение, извън тези които се
приемат редовно, нефинансирани от НЗОК;
1.3.Еднократна помощ за следоперативно възстановяване;
1.4.Еднократна помощ за покриване на транспортните разходи на болно лице и
придружителя му при извършването на животоспасяващи операции;
1.5.Еднократна помощ за покриване на транспортните разходи за посещения в
специализирани заведения от деца с увреждания.
(2) Помощи за деца и младежи в неравностойно социално положение са следните :

2.1. Помощ за кандидатстване във Висше учебно заведение/ВУЗ/;
2.2. Помощ за празнуването на абитуриентски бал;

Раздел ІІ.Условия и ред за отпускане при лечение
Чл.6. Помощите за лечение се предоставят по искане на:
1. Болното лице, а в случай, че същото не е в състояние да направи искането, последното
се подава от негови роднини по права или съребрена линия.
2. Законен представител – родител/настойник/попечител, от името на непълнолетните.
Чл.7. (1) Критерии и ред за определяне на лицата, които имат право да получават помощ
за тежки заболявания:
1. Право да кандидатстват за отпускане на помощ има всеки жител на Община Каспичан,
който е с постоянен адрес на територията на община Каспичан през последните 3 /три/ години.
В случай, че помощта следва да се отпусне на дете, поне единият от родителите /настойниците/
му трябва да е с постоянен адрес на територията на община Каспичан през последните 3 /три/
години.
2. Не се отпуска финансова помощ на лица, които имат просрочени финансови
задължения към Общината. Наличието на задълженията се установява към датата на подаване
на молбата за еднократна помощ, и касае тези задължения, които произтичат от местни данъци и
такси и цени на услуги предоставени от Общината.
(2) Заявлението за отпускане на помощ се подава в деловодството на общински съвет и е
придружено със следните документи:
1. Молба декларация по образец /Приложение 1/;
2. Лична карта – за сведение;
3. Документи доказващи извършени разходи /фактури, и др. първични разходно
оправдателни документи, същите следва да са издадени не по-рано от 1/една календарна година
от подаване на заявлението/ касови бележки/;
4. Медицински документ доказващ тежкото състояние и нуждата от лечение /експертно
решение на ТЕЛК, НЕЛК, епикриза и др./.;
5. Декларация за съгласие за разкриване на личните данни съгласно ЗЗЛД;
6. При необходимост се изисква писмено и други документи;
(3) Информацията за семейно положение на заявителя, постоянния му адрес и
задълженията към общината, се предоставя на Комисията по чл. 8 по служебен път от Община
Каспичан.
(4) В случаите, когато лицата по чл. 1 са с постоянен или настоящ адрес в населените
места от Общината, комисията изисква писмено становище по постъпилото заявление от кмета
или кметския наместник на съответното населено място.
Чл.8. (1) Постъпилите заявления за еднократна финансова помощ се разглежда от
Комисия в състав от 7 члена - Председател – председателя на ПК по образование, култура,
здравеопазване, младежта, спорта и социалните въпроси към Общински съвет, Зам.председател
– Председателя на Общинския съвет, членове – членовете на ПК по образование, култура,
здравеопазване, младежта, спорта и социалните въпроси към Общински съвет и председателя на
ПК по икономика, бюджет, финанси и евроинтеграция.
(2) Срокът за подаване на заявлението по чл. 7, ал. 2 е до 15-то число всеки месец.
Постъпилите след тази дата заявления се разглеждат на следващото заседание на Общински
съвет.
(3) По всяко заявление комисията се произнася по основателността на исканията и
определя размера на еднократната финансова помощ с решение. За взетите решения от
заседанието на комисията се изготвя протокол.

(4) При положително решение за отпускане на помощта, взето с мнозинство от
присъствалите членове, председателя на комисията изготвя писмено предложение до общински
съвет в срок не по-късно от 10 дни преди заседанието му.
(5) Когато решението по дадено заявление е отрицателно, то се изпраща на заявителя в
срок от 7 дни след провеждане на заседанието на комисията.
(6) Размерът на помощта се съобразява с приложените разходнооправдателни документи,
други обстоятелства посочени в молбата, събраната допълнителна информация, както и с
размера определен в чл. 3 и с остатъка от сумата за финансови помощи по тази наредба
предвидени в бюджета за съответната година.
(7) Еднократната финансова помощ на лицата се отпуска с решение на общински съвет
прието с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл.9. Помощите се изплащат по банков път срещу представена банкова сметка на
лицето.

Раздел ІІІ. Помощи за деца и младежи в неравностойно социално
положение
Чл.10.(1) На деца и младежи в неравностойно социално положение се отпускат следните
помощи:
1.Помощ за кандидатстване във Висше учебно заведение/ВУЗ/;
2.Помощ за празнуването на абитуриентски бал;
(2) Към Заявлението - Приложение № 1 лицето или неговия законен представител
прилагат следните документи :
1. За отпускането на помощ за кандидатстване във ВУЗ :
а) Диплома за завършено средно образование с минимален общ успех „добър” ;
б) Документи удостоверяващи кандидатстването във ВУЗ;
в) Информацията за семейно положение на заявителя и постоянния му адрес се
предоставя на Комисията по чл. 8 по служебен път от Община Каспичан.
2.За отпускането на помощ за празнуване на абитуриентски бал:
а) Документ удостоверяващ обучението и завършването на средно образование;
б) Информацията за семейно положение на заявителя и постоянния му адрес се
предоставя на Комисията по чл.8 по служебен път от Община Каспичан.

Раздел ІV. Ограничения
Чл.11 (1) Не се отпуска финансова помощ на лица, които имат просрочени финансови
задължения към общината. Наличието на задълженията се установява към датата на подаване на
молбата за еднократна помощ, и касае задълженията произтичащи от местни данъци и такси и
цени на услуги представени от общината.
(2) Не се отпуска финансова помощ на лица, които:
1. Са регистрирани като еднолични търговци и/или са собственици на капитала на търговско
дружество;
2. Притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с
изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
3. Имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка
и/или гледане;
4. Са прехвърляли жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане
през последните 36 месеца преди подаването на молбата за еднократна помощ за сума над
3000лв.

(3) На лице получило еднократна финансова помощ, не се отпуска такава в рамките на
дванадесет месеца.

Допълнителни разпоредби
§ 1 По смисъла на тази Наредба деца и младежи в неравностойно положение са лица с един
или без родители Сирак е всяко дете/младеж, на което са починали двамата родители, единия
родител или единият от родителите е неизвестен, а другият е починал, и има постоянен адрес на
територията на Община Каспичан за последните 3 /три/ години.
§ 2 За отпускане на финансова помощ, лицата декларират, че отговарят на цитираните по –
горе условия. Представените декларации подлежат на служебна проверка от страна на Общинска
администрация по искане на председателя на комисията.

Заключителни разпоредби
§3 Настоящата Наредба след влизането и в сила, отменя Наредбата за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Каспичан приета от Общински съвет с
Решение № 630 по Протокол № 41 от 25.11.2010 г. , в последствие изменяна и допълвана.
§4. Настоящата Наредбата за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на
община Каспичан приета от Общински съвет с Решение № 204 по Протокол № 11/27.08.2020г.,
и влиза в сила три дни от нейното публикуване.

