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Изх.№ РД.01.02 – 29 / 16.02.2017 г. 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

от Стоян Николаев Златев  - председател на Общински съвет - Елена 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление от Керана 

Иванова Стоянова, за лечение 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общински съвет - Елена е постъпило заявление от Керана Иванова Стоянова 

от с. Яковци, в което моли за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 600.00 лв. за 

лечение на болната й дъщеря Цветелина Иванова Стоянова, която страда от бъбречна 

недостатъчност и лупус на имунната система. Три пъти седмично посещава МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов“ за извършване на процедури по хемодиализа. За лечението й е необходимо да се 

постави постоянен катетър за срок до пет години. Разноските по тази процедура възлизат на около 

600.00 лв. Сумата е непосилна за семейството, поради което смятам за целесъобразно да й бъде 

отпусната финансова помощ. 

Заявителката е приложила копие от епикриза на Цветелина Иванова Стоянова от Отделение за 

диализно лечение и нефрология на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД Велико Търново и копие на 

лична карта. 

С Решение № 8 / 26.01.2017 г. е приет бюджета на община Елена, в който са заделени целеви 

средства за обезщетения и помощи по решение на Общинският съвет в размер на 12 000 лв. 

Според т. 4.2. от горецитираното решение, компетентен решаващ орган при отпускане на помощи 

в размер над 30% от минималната работна заплата е Общинският съвет. 

 Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Елена 

1. Отпуска на Цветелина Иванова Стоянова ЕГН **********, с постоянен адрес гр. 

Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 89, вх.В, ет. 3, ап. 9, еднократна парична помощ в 

размер на 600.00 (шестстотин) лв. за подпомагане разходи за лечение. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т.1 от 

настоящото решение. 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет ЕЛЕНА 


