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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за
лечение
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Станимир Николаев Николов е на три години и страда от детска церебрална парализа –
спастична квадрипареза в средно тежка степен. След поредица от прегледи в различни
здравни заведения, се оказва, че възможностите за лечение в България са изчерпани. Найблизкият вариант за лечение в чужбина е в Хирургична болница „Медикус“ в гр. Чуприя,
Сърбия, където руският лекар д-р Александър Назаркин е провел няколко успешни
операции - фибротомия по т.нар. метод на Улзибат.
Цената на лечението възлиза на около 15 000 лв., с който семейството не разполага.
Поради това, местната организация на БМЧК се ангажира с набирането на средства за
подпомагане лечението на Станимир, в което се очаква широко да се включат еленската
общественост и гостите на града по време на предстоящия VII празник на еленския бут,
коледните и новогодишните празници.
Общински съвет Елена има практика в подобни случаи да отпуска средства за
подпомагане на подобни кампании. С т. 4.2. от Решение № 7 / 25.01.2018 г., с което е
приет бюджета на община Елена за 2018 г., за обезщетения и помощи по решение на
общинския съвет са заделени 12 000 лв., в т.ч. 1 800 лв. за погребения. За подпомагане в
неотложни случаи в размер над 30% от минималната работна заплата, компетентен да
вземе решението за подпомагане е Общински съвет Елена. Средствата по решението са
изчерпани, но има възможност средства да бъдат преразпределени от резерва за
непредвидени и неотложни разходи по бюджета на община Елена за 2018 г.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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 Стела Иванова Стефанова, ЕГН **********, родител и законен
представител на Станимир Николаев Николов, ЕГН 1546021400, с постоянен
адрес гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“ № 93, вх. В, ет. 1, ап. 3, еднократна
парична помощ в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) за подпомагане разходи за
лечение.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т.1
от настоящото решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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