ПРОЕКТ!

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С този правилник се уреждат организацията, реда и условията за
отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен.
Чл.2. Със средствата за подпомагане частично се финансират състояния и
заболявания, които изискват оперативно, друго болнично или скъпоструващо
лечение, налагащо допълнителни разходи, които не се поемат от НЗОК или
друг застрахователен фонд.
Чл.3. Финансовата помощ е еднократна за годината и в размер до 2 000лв. на
едно лице.
Чл.4. Финансовите средства за подпомагане на правоимащите жители на
община Шумен се предвиждат ежегодно в бюджета на общината.
ГЛАВА ВТОРА
УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл.5. Кандидатите за отпускане на финансова помощ за лечение трябва да
отговарят на следните условия:
1. Да са с постоянен и настоящ адрес в община Шумен не по-малко от една
година преди подаването на молбата. За деца под едногодишна възраст,
изискването важи поне за един от двамата родители.
2. Да са с непрекъснати здравноосигурителни права.
3. Да имат доход, не по-голям от минималната работна заплата на член от
семейството към момента на подаване на молбата. Изключение са
хронично болни деца и инвалиди с експертно решение за оценка на
работоспособността (ТЕЛК) с % по-голям от 75 %.
Чл.6. (1) Комплектът с изискуемите документи се подава в изнесеното
деловодство в Центъра за информация и услуги в Община Шумен.
(2) Комплектът документи трябва да съдържа:

1.Заявление от лицето, което кандидатства до Кмета на община Шумен в
свободен текст;
2.Удостоверение за доказване липсата на задължение към НАП, относно
непрекъснатостта на здравноосигурителните права;
3. Декларация по образец за членовете и доходите на семейството и за липсата
на покрит застрахователен риск;
4. За работещи и членове на семейството се изисква служебна бележка от
работодател за доходите за една година към датата на подаване на заявлението.
За пенсионери и членове на семейството - справка от НОИ за доходите за една
година към датата на подаване на заявлението;
5. Декларация от заявителя по какъв начин да му бъде изплатена финансовата
помощ - по банкова сметка или на каса на Община Шумен;
6. Справка за клиентска сметка в лева и номер на банкова сметка от банка;
7. Декларация, че не са получени застрахователни обезщетения, дарения или
друга финансова помощ за изплащане на направените разходи за лечение;
8. Медицинска документация - епикриза, доказваща здравословния проблем и
проведеното в тази връзка болнично лечение;
9. Копие на фактура и касов бон, съдържащи описание и стойност на
извършените медицински дейности. Разходите по лечението да са направени в
същата календарна година или месеците ноември и декември на предходната;
10. Други документи се изискват при необходимост в зависимост от
конкретния случай;
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.7. Дейността по отпускане на финансова помощ за лечение се извършва от
петчленна комисия.
1. В комисията участват председателят на Постоянната комисия
„Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Шумен и още
един общински съветник, определени с решение на Общинския съвет,
заместник кметът по социална политика и здравеопазване, директорът на
дирекция социална политика и здравеопазване и представител на дирекцията,
назначени със заповед на Кмета.

2. Председател на комисията е заместник кметът по социална политика и
здравеопазване. При негово отсъствие комисията се председателства от
председателя на Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности“
при Общински съвет Шумен.
3. При необходимост председателят на комисията кани на заседанията и други
специалисти по конкретен случай.
Чл.8. Предмет на дейността на комисията:
1. Разглежда внесените молби за финансово подпомагане;
2. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията от
правоимащите за ползване на средства от общинския бюджет за финансова
помощ за лечение.
3. Изготвя списъци с одобрените и неодобрени кандидати и ги уведомява
писмено;
Чл.8. Комисията осъществява своята дейност по следните правила:
1. Заседава не по-малко от три пъти годишно;
2. Заседанията на комисията са закрити;
3. Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от
половината членове;
4. Комисията проверява служебно верността на декларираните данни по чл.5,
т.1;
5. При пропуски в подадените документи, комисията дава писмени указания
на кандидатите за финансова помощ да ги отстранят или допълнят в срок до
един месец и ги разглежда отново на следващото си заседание. Ако в този срок
същите не са отстранени преписката се прекратява;
6. Решенията за одобряване или не на кандидатите за финансова помощ за
лечение, както и нейният размер се вземат с обикновено мнозинство при явно
гласуване на присъстващите членове на комисията;
7. За всяко заседание на комисията се изготвя протокол, който съдържа
разгледаните заявления, взетите решения, мотивите за тях и размера на
финансовата помощ за всеки случай;
8. За всяко положително решение изготвя финансово предложение до Кмета
на общината за отпуснатите финансови средства;

9. След одобряване на финансовото предложение от Кмета на общината,
писмено се уведомява всяко лице за становището на комисията и се изискват
оригиналните фактура и касов бон;
10. Председателят на комисията внася пред Общинския съвет отчетен доклад
за дейността ѝ на сесията през м. януари на следващата година, при спазване
на конфиденциалност.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.9. Членовете на комисията нямат право да разгласяват факти и
обстоятелства, станали им известни в хода на тяхната дейност, в съответствие
с националното ни законодателство и при спазване на Регламент (ЕС)2016/679
за защита на личните данни.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник е приет с Решение №.....по Протокол №....от .....на
Общински съвет Шумен.
§2. Правилникът влиза в сила от 01.01.2022г.
§3. С настоящият Правилник отменят приетите с Решение № 886 по протокол
№ 46 от 25.01.2007г. на Общински съвет Шумен Правила за отпускане на
финансова помощ за лечение .

МОТИВИ
към проекта на Правилник за организацията и реда за отпускане на
финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен

Причини налагащи приемането на Правилник за организацията и реда
за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община
Шумен: осъвременяване реда, организацията и условията за отпускане на
финансова помощ за лечение на населението на общината.
Цел: Финансово подпомагане за лечение на жителите на Община
Шумен за заболявания, които изискват оперативно, друго болнично или
скъпоструващо лечение, налагащо допълнителни разходи.
За прилагането на Правилника за организацията и реда за отпускане
на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен не е
необходимо разходване на финансови средства.
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз,
поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие
с европейското право.
Очаквани резултати: Създаване на конкретизирани правила за
повишаване на доверието на жителите на община Шумен към работата на
комисията, която разглежда и оценява заявленията за отпускане на
финансова помощ.

