
      

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

      „Специален фонд за социална помощ“  е приет с решение на Общински 

съвет  и е предназначен за отпускане на парична помощ на лица и семейства,  живеещи по 
постоянен адрес на територията на община Перник. С фонда се цели подпомагане на 
лицата, при които са възникнали извънредно жизнено важни потребности, когато тяхното 
задоволяване е невъзможно чрез труда им, притежаваното от тях имущество и след 
изчерпване възможностите за подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и 
Правилника за неговото прилагане. Прилага се индивидуален подход и оценка за всеки 
конкретен случай. 

Постъпилите молби се разглеждат от Комисия, определена със заповед от Кмета на 
Община Перник. Комисията провежда своите заседания веднъж на всеки три месеца.  

       
Ред за кандидатстване 

         
Паричната помощ се отпуска на базата мотивирана молба - декларация /образец/  до 

Кмета на Община Перник, подадена в деловодството на общината, придружена със 
следните документи: 

 
11..  Служебни бележки за шестмесечните доходи на членовете на семейството 

издадени от местоработата им, а за пенсионери  - издадени служебни бележки от 
НОИ.  

2. Служебна бележка от Дирекция „БТ” за безработни и членове на семейства. 
3. Служебна бележка или удостоверение от РЗОК за платено пълно  или частично от 

тях  лечение, терапия и медицински изделия. 
4. Медицински документи – решения от ТЕЛК, направления, епикризи от болничен 

престой и лечение, решения от ЛКК, документ за назначена медикаментозна 
терапия и др..  

5. Разходни финансови документи, удостоверяващи заплатени медицински услуги, 
медикаменти и медицински изделия /фактури придружени с касов бон, банкови 
преводи и др./ 

6. Служебна бележка от ДСП за отпуснати помощи. 
7. При необходимост могат да се изискат и други документи. 

 
При липса на пълен  набор от горепосочените документи, комисията недопуска за 

разглеждане кандидатстващия за еднократна парична помощ, с изключение на случаите, в 
които се касае за предприемане на животоспасяващи действия. 

 

 Критерии  и  размер  за отпускане на еднократна парична 
помощ 

 
 Комисията заседава взема решение по постъпилите молби на база следните 

критерии:   
 Важността на мотива за исканата парична помощ. 
 Тежест на здравословното състояние. 
 Материално-икономическо състояние. 
 Размер на направените разходи. 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg  

          

http://www.pernik.bg/


 Трудова заетост.  
 Семейно положение. 
 Други констатирани обстоятелства. 
       
 
 Еднократна парична помощ не се отпуска за: 
 Заплащане на допълнителни услуги, извън оказаната медицинска помощ 

като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване, както и други 
дейности, свързани с престоя в лечебното заведение. 

 Заплащане разходи за лечение, за които нормативно са ангажирани други 
институции – НЗОК и др. 
 

 


