ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЛОЗНИЦА
Правилник
За реда и начина за отпускане на
еднократна помощ
за
Мандат 2019/2023 година
/ Приет с Решение № 30 по Протокол № 8 / 27.02.2020 г. , Изм. и доп. – Решение
№26/31.03.2021г на Общински съвет – Лозница /

Раздел I
Общи положения
Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ за задоволяване на инцидентно, непредвидимо и извънредно
възникнали здравни, образователни, комунално-битови потребности на лица и
семейства в рамките на мандата на Общинския съвет от общинския бюджет на
Община Лозница.
Чл.2. С решение на Общинския съвет се отпуска еднократна помощ на:
1. хора със заболявания;
2. деца в неравностойно положение;
3. деца с изявени дарби, които са учащи от I/първи/ до
XII/Дванадесети/клас;
4. семейства и домакинства, пострадали от бедствия, аварии и
пожари;
5. погребение на социално слаби;
6. за транспортиране на починало лице от чужбина.
Чл.3. Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес
на територията на общината след съгласуване с Кмета на населеното място.

Раздел II
Размер на отпусканата финансова помощ
Чл.4. Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на лицата по
чл. 2, т.1 е до 100 лв., а за оперативно или следоперативно лечение е до 500 лв.

Чл.5. Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на лицата по
чл.2, т.2 е до 200 лв., а на лицата по чл.2, т.3 е до 500 лв.
Чл.6. /1/ Размерът на еднократната помощ, която се предоставя на лицата
по чл.2, т.4 и т.6 е до 500,00лв.
/2/ Размерът на еднократната помощ, която се предоставя в случаите на
чл.2, т.5 е 150,00лв., а когато покойниците са погребани при условията на чл.19чл.23 от Наредба №2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищни
паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници на Министерство
на Здравеопазването (обн.ДВ, бр.36 от 2011г. ) е до 550лв.

Раздел IIІ
Основания за отпускане на помощта
Чл.7. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно,
непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл. 2, т.
1 се предоставя за:
- закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна;
- оперативно лечение и престой в болнично заведение;
- следоперативно възстановяване;
- закупуване на помощни средства;
- транспортни разходи.
Чл.8. Еднократната финансова помощ за задоволяване на образователни и
комунално-битови потребности на лица по чл. 2, т. 2 и 3 се предоставя за :
- закупуване на учебници, учебни помагала, пособия и дрехи;
- при завършване на средно образование;
- при смърт на родител;
- при нуждата от представяне на особените заложби и дарби, допринесли
за имиджа на Общината;
- за награди при много добър и отличен успех;
- участие в национален или международен конкурс в областта на науката,
изкуството и спорта.
Чл.9. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно,
непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности на лица
по чл. 2, т. 4 и т.5 се предоставя за :
- възстановяване на щети от бедствия, аварии и пожари;
- за осигуряване на временно жилище;
- разходи за погребение.
Чл.10. При наличие на повече от едно основание за отпускане на
еднократна помощ, се прилага нормата за определяне на по-високия размер. Не
се допуска кумулиране на основанията за отпускане на помощи.

Раздел IV
Критерии и изисквания за определяне и отпускане на
помощта
Чл.11. Общите критерии и изисквания за определяне и отпускане на
еднократна помощ са:
т.1. Лицата да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са
собственици на капитала на търговско дружество, или същите да са обявени в
ликвидация или несъстоятелност;
т.2. Да имат постоянен адрес на територията на Община Лозница;
т.3. Да не са на държавна издръжка;
т.4. Лицата да не са получавали еднократна помощ на основание чл.16 от
ППЗСП през съответната календарна година, освен при изключителни случаи,
посочени в чл.2, т.4 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна
помощ Мандат 2019/2023г.
Чл.12. /1/Специалните критерии и изисквания за определяне и отпускане
на еднократна помощ са:
т.1 За лицата по чл.2, т.1 – Направление от ЛК, епикриза, решение на
ЛЛК, ТЕЛК, НЕЛК и фактура или друг разходооправдателен документ.
т.2 За лицата по чл. 2, т.4 - Констативен протокол от Комисия от
специалисти установяващ възникналата щетата в резултат на бедствие,
авария или пожар;
/2/ Лицата да не са получили обезщетение по сключен Договор за
застраховка.

Раздел V
Необходими документи за определяне
и отпускане на помощта
Чл.13. /1/. Необходими документи за кандидатстване за еднократна
помощ:
1. Заявление-Декларация по образец (Приложение №1) до
Председателя на Общински съвет Лозница;
2. Експертно решение от ЛЛК, ТЕЛК, НЕЛК;
3. Епикриза;
4. Протокол от специализиран орган;
5. Становище на Кмета на населеното място, по постоянния адрес на
лицето поискало отпускане на еднократна помощ за случаите по чл.2, т.1, 2, 3 и 4
и чл.6, ал.2, предложение II;
6. Фактури или друг разходооправдателен документ, с изключение на
случаите по чл.2, т.5 и т.6;
7. Документи удостоверяващи обстоятелствата за исканата помощ.
/2/ Изброените документи се представят на вниманието на ПК при
Общински съвет Лозница, като се съобразява основанието за искане на помощта
/3/ При необходимост ПК при Общински съвет Лозница може да направи
и оглед на място с цел придобиване на реална представа за наличието на
основание за отпускане на помощта.

Раздел VІ
Процедура за определяне и отпускане на помощта
Чл.14. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община
Лозница, определя общия размер на средствата от собствени приходи за
отпускане на еднократна помощ по реда на този правилник.
Чл.15. /1/. Отпускането на еднократна социална помощ става след
подадени:
1. Заявление – Декларация по образец (Приложение №1), попълнено лично
от заявителя или упълномощено от него лице или негов законен
представител до Председателя на Общински съвет;
2. Заверени копия на необходимите писмени документи посочени в Раздел
V, чл.13 от Правилника, съобразени с основанието за отпускане на
помощта.
/2/. Заявление – Декларация с приложенията към него се разглежда от ПК
на Общински съвет Лозница, която се произнася с решение, в което се определя
дали лицето отговаря на критериите и изискванията за отпускане на еднократна
помощ. На заседанието на ПК се води протокол.
/3/. Постоянната комисия прави предложение до Общински съвет Лозница
за отпускане на еднократна помощ за лицата, отговарящи на изискванията,
определени в настоящия правилник.
/4/.Общински съвет приема решение, с което отпуска еднократната
помощ и определя размера й.
Чл.16. Лицето, на което е отпусната помощта, получава същата лично,
чрез законния си представител или чрез пълномощник.

Раздел VІІ
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Настоящият Правилник е приет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА.
§2. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от общински
съвет – Лозница.
§3. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
реда и начина за отпускане на еднократна помощ за Мандат 2019/2023г. на
територията на община Лозница(приет с Решение №30 по Протокол
№8/27.02.2020г. на Общински съвет – Лозница) влиза в сила от деня на
приемането му и се прилага и за заварените случаи на кандидати за ползване на
еднократна помощ по чл.6, ал.2, предложение II въз основа на подадени молби в
периода на обявеното извънредно положение и извънредната епидемична
обстановка и два месеца след неговата отмяна с Решение на Народното събрание
от 13 март 2020г. и с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г.
Председател на
ОбС – Лозница
/ И. Ахмедов /

