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Относно: Приемане на п р а в и л н и к за организация на работа на „Общински
солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Редица са случаите, в които са организирани благотворителни акции за
осигуряването на скъпоструващи операции и лечения на деца и възрастни. Някои от тях
успешни, други – не. За да съхраним тези човешки животи ние също можем да
помогнем. И сме длъжни да го направим. Болни Велинградчани имат нужда от нашата
подкрепа. Ние сме „Община – приятел на хората, приател на всички онези, които се
нуждаят от подкрепа “. Да, важно е да имаме красиви площади, паркове , сгради ,
спортни съоръжения. Да, бюджетът на една община никога не е достатъчен, за да се
направи всичко, което ни се иска, особено сега, когато се намираме в тежко финансово
положение. Смятам, обаче, че средствата трябва да се разпределят приоритетно. А един
човешки живот е приоритет пред всичко останало. Нали?!
В тази връзка предлагам да бъде приет п р а в и л н и к за организация на работа
на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община
Велинград , с цел задоволяване на потребностите от диагностика и лечението на
нуждаещите се , болни Велинградчани, които не получават финансова помощ от друга
институция. Това е начинът да подпомогнем гражданите, които без помощта на другиго
не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности. А също и семействата им,
които посвещават ежедневието си на тях, често нямат възможност да работят и остават
без доходи. Това е и подход за укрепване и развитие на обществената солидарност в
трудни житейски ситуации, защото примерът трябва да дадем ние.
Освен това, всички знаем, че процедурите за финансово подпомагане на болни
хора за лечение в страната и чужбина от държавата са „тромави“ и често тези, които се

нуждаят от нея не успяват да я дочакат, затова нека подадем ръка на нуждаещите се
болни граждани , нека бъдем съпричастни на тяхната съдба, нека помогнем , колкото
можем , защото нека не забравяме, че животът е непредвидим , шарен , днес имаме
всичко , а утре…..?!! утре можем да сме на мястото на тези болни хора или на мястото на
техните семейства. за това, нека дъдем хора!!
Време е за благотворителни акции...
Принцип на необходимост от приемането на п р а в и л н и к за организация на работа
на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община
Велинград е свързан с опазването на здравето на гражданите , което е изключително
важен приоритет за Община Велинград . Необходимостта от подобряване здравето на
населението чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта е и
идеята за подпомагане на болни хора, които не могат да съберат средства за лечението
си.
Правилникът регламентира отпускането на еднократна финансова помощ за
лечение на лица с влошено здравословно състояние и тежки увреждания с доказана
степен на инвалидност .Неговото създаване се наложи и от зачестилите случаи на
потребност от финансово подпомагане на хора с тежки здравословни проблеми,
нуждаещи се от скъпоструващо лечение, като чрез дарения, чрез набиране на
средства от различни източници, да се помогне при нужда на гражданите на
Община Велинград, които не могат сами или с помощта на близките си да осигурят
необходимите средства.
І. Причини, които налагат приемането на правилника .
Към настоящия момент в Община Велинград има приети два правилника :
1.Правилник за финансовото подпомагане на семейства и двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Велинград.
2.Правилник за финансово подпомагане лечението на онкоболни деца от
Община Велинград
Обхватът на тези два правилника ограничава възможността на
подпомагане от страна на Община Велинград и на други нуждаещи се
граждани.
До момента в Община Велинград няма приет п р а в и л н и к за
организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението
на граждани от Община Велинград .
Принцип на обоснованост:
Необходимостта от подобряване здравето на населението чрез намаляване на
преждевременната смъртност, заболеваемостта е и идеята за подпомагане на болни хора
, които не могат да съберат средства за лечението си.
Правилникът регламентира отпускането на еднократна финансова помощ за
лечение на лица с влошено здравословно състояние и тежки увреждания с доказана степен
на инвалидност .Неговото създаване се наложи и от зачестилите случаи на потребност от
финансово подпомагане на хора с тежки здравословни проблеми, нуждаещи се от
скъпоструващо лечение, като чрез дарения, чрез набиране на средства от различни
източници, да се помогне при нужда на гражданите на Община Велинград, които не могат
сами или с помощта на близките си да осигурят необходимите средства.

Принцип на предвидимост и откритост:
Разпоредбите в проекта на правилника са обсъждани и
заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът
цялата го съпътстваща документация/ мотиви, доклад и др./ са
официалния сайт на Община Велинград за становище и
заинтересованите лица.

съгласувани със
на правилника с
публикувани на
предложения от

Принципът на съгласуваност:
Проектът на правилника е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и
мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската
администрация и всички заинтересовани страни в процеса по изработкта му.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност :
В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от общинска
администрация Велинград ,представители на лекари , като бяха взети предвид техните
експертни мнения и становища, относно предложения проект на правилник , като са
проведени консултации и в процеса на изработка на самия проект на правилника.
Целта, която се поставя с приемане на правилника е свързана с финансово
подпомагане лечението на болни хора на територията на Община Велинград.
Очакваните резултати от приемане на правилника са запазване на живота и здравето
на нуждаещите се болни хора на територията на Община Велинград
Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: За прилагане на
новата нормативна уредба не се предвижда допълнителен човешки, административен и
материален ресурс. Необходими са финансови средства, които ще се определят чрез
дарения.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Настоящият правилник е в
пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите
и целите на националното и местно законодателство.
В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове е извършена
частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. Проектът
на подзаконовия нормативен акт с цялата го съпътстваща документация/мотиви, доклад
и др./ са публикувани на официалната страница на Община Велинград и на Порталът за
ообществени консултации на 24.08.2018 г. до 24.09.2018 г. включително.

ПРЕДЛАГАМ:
Общински съвет да обсъди и приеме предложения проект на п р а в и л н и к за
организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на
граждани от Община Велинград .

ПРОЕКТ !

ПРАВИЛНИК
за организация на работа на
„Общински солидарен фонд за подпомагане
лечението на граждани от Община Велинград“
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се определят органите за управление, реда и
условията за кандидатстване, начина на разпределяне на средствата за лечение и
източниците за финансиране на „Общински солидарен фонд за подпомагане
лечението на граждани от Община Велинград “.
(2) Целта при създаване на „Общински солидарен фонд за подпомагане
лечението на граждани от Община Велинград “ е финансово подпомагане
лечението на граждани, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на
Община Велинград минимум 3 години, които не могат сами или с помощта на
близките си, да осигурят необходимите им средства за лечение.
(3) Средствата , за финансовото подпомагане на процедурите се осигуряват
чрез дарения.
Чл. 2. (1) Дейността на Общинския солидарен фонд за подпомагане
лечението на граждани от Община Велинград се извършва от Комисия, в състава
на която участват: 5/ПЕТИМА/ общински съветници , представители на
неправителствени организации, медици или други лица избрани от Общински
съвет - Велинград, служители от общинска администрация -Велинград
(2) При необходимост, в работата на комисията могат да участват и
експерти и други специалисти по конкретни случаи.
(3) Средствата от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на
граждани от Община Велинград се осигуряват чрез набирателна сметка.
(4) Решенията на комисията по ал.1 се изпълняват от кмета на Община
Велинград.
Чл. 3. Административната дейност на комисията се осигурява от
служители на общинската администрация, които участва в състава на комисията,
с право на глас.
Чл. 4. Средствата в Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението
на граждани от Община Велинград се осигуряват от:
1. Дарители и благотворителни кампании.

Чл. 5. (1) Комисията по чл.2:
1. Приема заявления, разглежда преписки и взема решения за отпускане на
финансови средства от фонда или прави отказ при не отговарящи на изискванията
заявители.
2. Дава методически указания относно процедурите за отпускане и
разходване на финансовите средства от Общинския солидарен фонд за
подпомагане лечението на граждани от Община Велинград.
3. Осъществява контрол за спазване изискванията и условията,
регламентирани в настоящия правилник при кандидатстване и отпускане на
финансова помощ от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на
граждани от Община Велинград.
4. Обявява изискванията, условията, реда, срока и мястото за прием на
документи на сайта на Община Велинград.
5. Представя на Кмета на Община Велинград предложение за изплащане на
отпуснати средства, одобрени с решение на комисията по чл.2, ал.1.
6. Ежегодно представя доклад и финансов отчет за дейността си по този
Правилник пред Общински съвет- Велинград.
(2) Кметът на Община Велинград разрешава със заповед отпускането на
средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от
Община Велинград, по реда на този правилник.
(3) Комисията се избира от Общинския съвет за срока на мандата на
органите на местното самоуправление.
Чл. 6. Председателят на комисията определя мястото и графика на
заседанията на комисията за разглеждане на заявления, подадени по реда на този
Правилник.
Чл. 7. (1) 3аседанията на комисията са редовни при присъствие на повече
от половината от нейните членове.
(2) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се
вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.
Чл. 8. (1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на
съвещателен глас в заседанията й могат да участват лекари, представители на
НЗОК или други специалисти, както и граждани и представители на НПО, имащи
отношение към конкретния случай.
Чл. 9. Комисията се произнася с решение по всяка преписка, което
съдържа:
1. Дата на постановяване.
2. Имената на членовете на комисията, присъствали при постановяване на
решението.
3. Трите имена на лицето заявител, неговия адрес и входящия номер на
заявлението му.
4. Предложение за одобряване на искането, размера на отпуснатите средства за
лечение, като конкретно се описва за какво да бъде използвана сумата или
какви разходи за лечение се възстановяват, предложение за отхвърляне
искането на заявителите.
5. Мотиви.
6. Подписи на състава на комисията.

Чл. 10. (1). За заседанията на комисията се изготвя протокол, който
съдържа разгледаните заявления, взетите решения и резултатите от гласуването.
Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.
Чл. 11. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления, комисията изготвя
протокол и списък на одобрените за отпускане на финансова помощ за лечение
кандидати, като посочва и размерът на отпуснатата сума.
ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 12 (1). Със средства от Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на
граждани от Община Велинград се финансира лечението на лица, които отговарят
на следните условия:
1.Да са с постоянен или настоящ адрес на територията на община Велинград минимум три
години преди датата на кандидатстване (за деца поне за единия родител).
2.Доходът на член от семейството да не надвишава:
а/ размера на минималната работна заплата за страната при семейства с две и повече лица;
б/ двукратния размер на минималната работна заплата при едночленни семейства;
3.Лечението да не се финансира от НЗОК, застрахователни компании или други източници.
4.През последните 12 /дванадесет/ месеца да не са подпомагани с еднократна помощ:
 /по реда на чл.16 от ППЗСП от Дирекция „Социално подпомагане“;/
 по решение на Общински съвет Велинград .
5да не са ползвали финансова помощ предоставена чрез “Общински солидарен фонда за
подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община
Велинград.и “Общински солидарен фонд за финансово подпомагане лечението на
онкоболни деца от Община Велинград.
6.Да не са ползвали финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд за
подпомагане лечението на граждани от Община Велинград, през последните 12 месеца.
(2) При осигурено от заявителя целево дарение, постъпило по сметката на Фонда за
лечение на конкретно лице, условията по ал.1, т.2 отпадат.
Чл. 13. (1) Максималният размер на финансовите средства за лечение, отпуснати по
реда на този правилник са 1000 лв. (хиляда лева) за възрастни, 1000 лв. (хиляда
лева) за деца, а в изключителни случаи и повече, но след решение на Общинския
съвет.
(2) При изразена воля на дарителя, сумите по ал. 1 могат да бъдат по-високи от
посочените, за което не е необходимо решение на Общински съвет .
Чл. 14. Постъпилите заявления за подпомагане от Общинския солидарен фонд за
подпомагане лечението на граждани от Община Велинград се разглеждат от
комисията по чл.2 до 20 дни от постъпването им, а в изключителни случаи
максимум на следващия ден от входиране на документацията.
. 15. (1) За всяко заявление се образува преписка. Преписката съдържа заявлението,
приложените документи и решението на комисията по чл.2.
(2) Заявлението заедно с преписката се разпределя за подготовка от председателя на
комисията на член или членове на комисията, определени съобразно спецификата
на случая.

(3) След приключване на подготовката и проучването, на следващото редовно
заседание на комисията, преписката се докладва с предложение за решение на
комисията, от лицата по ал.2.
Чл. 16. (1) Комисията по чл.2 се произнася с решение след обсъждане, в
същото заседание в което преписката е докладвана по реда на чл.15, ал.3.
(2) Комисията по чл.2 отлага за разглеждане в следващо заседание
заявление, подадено непълно или неясно, както и тези към които не са приложени
достатъчно доказателствени документи за вземане на решение. В този случай
комисията по чл.2 уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, за
нередовното заявление, като посочв,а кои нередности следва да се отстранят.
Комисията по чл.2 определя срок на заявителя за отстраняване на нередностите,
не по-дълъг от един месец, считано от получаване на съобщението по тази алинея.
(3) Ако в срока по ал.2 нередностите не бъдат отстранени, преписката се
прекратява.
Чл. 17. Кандидатите получават заверени преписи от решенията по чл.9 и
чл.12.
Чл. 18. Комисията в тридневен срок от заседанието си изготвя
предложение до кмета на общината с приложен списък на деца и лица одобрени
за отпускане на финансова помощ от фонда с конкретните стойности на помощта
или мотиви за отказ.
Чл. 19. Кметът на общината издава заповед за отпускане на финансова
помощ за лечение от фонда, на основание предложението на комисията по чл.2
Чл. 20. Сумите се изплащат на правоимащите лица или на техния законен
представител в касата на Община Велинград, като се представя документ за
самоличност (акт за раждане при децата) или се превеждат в посочена от
заявителя банкова сметка.
ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ
ТЯХ
Чл. 21.(1) Кандидатите за получаване на средства от Общинския солидарен
фонд за подпомагане лечението на граждани в Община Велинград подават до
фонда Заявление за отпускане на финансова помощ за лечение по образец.
(2) Заявлението по ал.1 се изготвя по Приложение № 1, към него се
представят следните приложения:
1. Описание в свободен текст на конкретната потребност от подпомагане за
лечение.
2. Медицинска документация, свързана с искането за финансова помощ за
лечение (епикризи, документи за извършени разходи за лечение и/или оферти от
лечебни заведения за предстоящо лечение, ТЕЛК)
3. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала".
4. Копие от акт за раждане на дете заверено от законния му представител с
гриф „вярно с оригинала".

5. Декларация, удостоверяваща семейно положение, имотно и материално
състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск за съответното
заболяване.
Приложение № 2
6. Декларация за доход на семейството за 6 месеца преди внасяне на
заявлението и за получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от
ППЗСП, по решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен
фонд за лечение на граждани от Община Велинград за последните 12 месеца.
Приложение № 3
7. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на територията на Община
Велинград.
8. Декларация за съгласие за обработване на личните данни .Приложение
№4
(3) При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и
данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.
ІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ,
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 22. (1) Членовете на комисията по чл.2, ал.1 и лицата по ал.2, както и
служителите на общинската администрация, са длъжни да пазят в тайна факти и
обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.
(2) Преписките заедно с приложените към тях документи се съхраняват в
Община Велинград. Достъп до тях имат само членовете на комисията по чл.2,
ал.1, лицата по ал.2 .
Чл. 23. (1) Сигналите и оплакванията за нарушения на чл.22, ал.1 се
разглеждат от Председателя на Общинския съвет.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този Правилник е приет с Решение № ……………………………………
по Протокол № …………………….от заседание на Общински съвет Велинград

Приложение 1
ДО
ОБЩИНСКИ СОЛИДАРЕН ФОНД
ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЛЕЧЕНИЕТО
НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ
от............................................................................................................ЕГН……
……………...
(трите имена):
л.к.
№……………………………….,
изд.
на………………………….от…………………..,
постоянен адрес : гр/с.……………………….……….,
ул./ж.к.„.....................................................”,
ет........., ап........

№...........,бл.............,

вх.”........”,

настоящ адрес: гр/с.……………………….……….,
ул./ж.к.„.....................................................”,
ет........., ап.........

№...........,бл............,

вх.”........”,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да образувате преписка, която да разгледате и се произнесете с
решение по реда на чл. 5, ал.1, т.1 от Правилника за организация и реда на работа
на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община
Велинград, като предложите на Кмета отпускане на финансова помощ за лечение
на:
................................................................................................,ЕГН:
……………..................
(трите имена)
с
постоянен
адрес
:……………………………………….......................................,
ул./ж.к. „....................................................................”, №........, бл...., вх.”....”,
ет......, ап.........,
с настоящ адрес :……………………………………….......................................,

ул./ж.к. „....................................................................”, №........, бл...., вх.”....”,
ет......, ап.........,
в качеството ми на лице живущо повече от три години с постоянен/
настоящ адрес в Община Велинград , което се нуждае от финансово подпомагане
за
провеждане
на
лечение,
моля
да
ми
отпуснете
сумата:......................(.................................................................) лева.
( цифром и словом)

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Финансовата помощ ми е необходима за (огражда се един от посочените
варианти) :
Частично възстановяване на извършени разходи за скъпо струващо лечение.
Предстоящо лечение, за което не разполагам с необходимите средства.
Друго
..................................................................................................................................
.....................
……………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………
……………
Към настоящото заявление прилагам следните документи:
Описание в свободен текст на конкретната потребност от подпомагане за лечение.
Медицинска документация свързана с искането за финансова помощ за лечение
/ Епикризи, документи за извършени разходи за лечение и/или оферти от
лечебни заведения за предстоящо лечение, ЕР на,ТЕЛК и др./.
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………
Копие на документ за самоличност.
Копие от Акт за раждане /за дете/.
Декларация, удостоверяваща семейно положение, имотно и материално
състояние, наличие или не на покрит застрахователен риск по образец –
Приложение № 2
Декларация за доход на семейството за 6 месеца, преди внасяне на заявлението и
за получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП, по решение
на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд за лечение на
граждани от Община Велинград през последните 12 месеца по образец –
Приложение № 3
Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на територията на Община Велинград.
Удостоверение за липса на задължения от отдел „Местни приходи“ на Община
Велинград.
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…….
/ други документи/

Дата:………………………….
……………….
/подпис/

С уважение :

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за семейно положение, имотно състояние, наличие или не на покрит застрахователен
риск.
Подписаният/ата…………………………………………………………….…………………..……
,
ЕГН…………………..л.карта
на………..……………от………..................

№

………….…….изд.

постоянен
………………………………………………………………………………...........

адрес:

настоящ
……………………………………………………….…………………………………

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ
І. Семейно положение:
…………………………............
Семейството ми включва още:
1.
Съпруг/а………………………………………………..…………………..ЕГН…………...……
2. Деца
•
•
•
•

………………………………………………………………………………ЕГН………………
……………………………………………………………………………...ЕГН………………
……………………………………………………………………………...ЕГН………………
……………………………………………………………………………….ЕГН………………

II. Имотно състояние:
Аз и членовете на семейството ми притежаваме следните недвижими имоти и моторни
превозни средства:
…………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………
….

III. Застраховки:
1.
Застраховател……………………………………………………………………………………...
2. Покрит застрахователен риск
за ………………..лв.
( за съответното заболяване)

Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.
Декларатор……………………
дата:

Приложение 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за доход на семейството, получени или не еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП,
по Решение на Общински съвет Велинград и от Общински солидарен фонд за подпомагане
лечението на граждани от Община Велинград.
От…………………………………………………………………….,ЕГН…………………………
л.карта № ………………………….изд. на ………………………..от………...............................,
постоянен
адрес:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
настоящ
адрес:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ
І. Доходите на семейството ми за предходните 6 месеца преди искането за финансова помощ
за лечение са:
съпруг
съпруга
общо
1. От трудови възнаграждения
………
……….
…………. лв.
2. Пенсия
………
………
………… лв.
3. Месечни помощи /добавки/
………
………
………… лв.
4. Други доходи
………
………
………… лв.
II. Получени еднократни помощи: /оградете вярното, ако отговорът е „да“, посочете кога и в
какъв размер/
1. Получена еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“, съгл. чл.16 от ППЗСП
през последните 12 месеца.- ДА/НЕ
2. Получена еднократна помощ по Решение на Общински съвет Велинград през последните
12 месеца – ДА/НЕ
III. Получена финансова помощ за лечение от Общински солидарен фонд за подпомагане
лечението на граждани от Община Велинград през последните 18 месеца - ДА/НЕ
/оградете вярното, ако отговорът е „да“, посочете кога и в какъв размер/
Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.
Декларатор…………………….
дата

Приложение № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата …………………………… ЕГН ……………………..
Л.К. № ……………………… издадена от ……………
на…………………………….
ДЕКЛАРИРАМ:

1.
2.
3.
4.

Съгласен/а съм Община Велинград да съхранява и обработват личните ми
данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които
предоставям във връзка с входирано заявление за отпускане на финансова помощ,
съгласно правилника за организация на работа на Общинския солидарен фонд за
подпомагане лечението на граждани в Община Велинград .Запознат/а съм с:
целта и средствата на обработка на личните данни;
доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за
предоставянето им;
правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
наименование и адреса на Община Велинград , както името и длъжността на
обработващия данните му/и служител.
С настоящата декларирам съгласие за обработка на личните ми данни и
предоставянето им на Община Велинград .

Дата:....................................
гр./с..................................

/П/

ДЕКЛАРАТОР:

