ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ

Утвърдил: /п/
/д-р М. Исталиянова/
Утвърдил: /п/
/Иван Андонов/

ПРАВИЛНИК
на
ПК по здравословни причини, социални дейности и жилищна
политика към ОбС – Кюстендил
За финансово подпомагане при остри здравословни и социални
проблеми на жители на Община Кюстендил

І. РАЗДЕЛ: Изисквания към заявителя:
1.Представяне на медицинска документация – епикризи, изследвания, консултации
и др.
2. Декларация:
2.1. За имотно състояние – движима и недвижима собственост;
2.2. Семейно състояние;
2.3. Адресна регистрация – община Кюстендил;
3. Финансово-разходни документи пред Община Кюстендил, за изразходване на
средствата в рамките на един месец.
ІІ.РАЗДЕЛ: Право на помощ имат:
1. Хора с остри здравословни и социални проблеми с живото застрашаващи
усложнения или водещи до инвалидизация.
2. Приоритетно се подпомагат:
2.1. Деца до 18 – години;
2.2. Самотно живеещи хора над 70 – години, без роднини по права линия;

ІІІ. РАЗДЕЛ: Организация на работата по представените заявления:
1. Срок на приемане до двадесето число на всеки месец.
2. Предварително разглеждане в комисия и оформяне на докладни записки на
отговарящите на условията заявители.
3. Включване в дневния ред на предстоящата сесия.
ІV. РАЗДЕЛ: Финансово регулиране:
1. Годишен бюджет до 36 000 / тридесет и шест хиляди/ лв.
2. Определяне на максимална сума за един човек до 1000 /хиляда/ лв. еднократно
в рамките на три календарни години, за остър здравословен проблем и до 500 /
петстотин/ лв. при същите условия за остър социален проблем.
V. РАЗДЕЛ: Други:
Комисията си запазва правото да подхожда индивидуално към всеки
отделен случай. При документално установен, изключително тежък здравословен
или социален проблем, Комисията, по изключение, може да определи размер на
финансово подпомагане, надвишаващ размерите посочени в Раздел IV, т. 2, но не
повече от 1500 лв. за всеки индивидуален случай.
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