Общински

фонд

„С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”
29-50, с.Сатовча,ул. Тодор Шопов № 37 , тел.07541/21-16, 20-95

КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА
За оценка на подадените молби, размера на сумите и реда, по който се предоставят за
осъществяването на лечебните процедури в страната и чужбина
1.Комисията разглежда молби за подпомагане само когато :
- са подадени от родителите или законните настойници на нуждаещите се деца;
- детето към момента на подаването на молбата няма навършени 18 години;
- молбата за подпомагане е внесена по надлежният ред в деловодството на Общинската
администрация;
- подадената молба е в пълен комплект от документи изисквани от чл.17 на
Вътрешният правилник и съдържа диагнозата, точният адрес и начините за свързване
с родителите или настойниците, както и към нея да бъде приложена цялата
медицинска документация;
2. Критерии и правила за оценка на подадените молби и размера на сумите, които Комисията
отпуска:
- молбите се разглеждат по реда на постъпването им в комисията на Общински фонд
„С един лев в помощ на болните деца от община Сатовча”;
- размерът на отпуснатата сума за всеки конкретен случай се отпуска съгласно
финансовото състояние на Фонда, като се има предвид броя на подадените молби,
видовете заболявания, необходимостта от лечението на детето и сроковете за
лечението му;
- при необходимост от продължаване на лечението, комисията се произнася отново
след повторното разглеждане на молбата му;
3. Правила за оповестяване на приетото от Комисията решение
- Председателят на комисията изпраща до вносителя на молбата писмен отговор за
приетото решение не по-късно от 7 работни дни след приемането му;
- при отпускането на средства за лечение на детето Председателят на комисията
изпраща уведомително писмо до родителите или настойниците на детето и
ръководството на лечебното заведение за размера на отпусната сума;
4. Превеждането на отпуснатата сума за лечение става:
- от Общинската администрация директно по сметката на болничното заведение, след
полагане на 2/3 от подписите на комисията или по касов път от Общинската
администрация, след представяне на разходно-оправдателни документи, съгласно
Закона за счетоводството;
- отпуснатата сума се осигурява най-късно до 10 работни дни след подписване на
решението и се превежда в деня на постъпването на детето в лечебното заведение;

