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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стоян Николаев Златев - председател на Общински съвет Елена

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за
лечение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на Общински съвет – Елена е депозирана молба от Йордан Иванов
Иванов гр. Елена, ул. „Калето“ № 9, за отпускане на финансова помощ за подпомагане
лечението на съпругата му и майка на три деца Десислава Иванова Иванова.
Десислава Иванова Иванова е на 34 г., майка на три деца. През 2020 г. е диагностицирана
с коварната болест рак на гърдата. Веднага е направена операция и последващи химио и
лъчетерапии.
През 2021 г се заразява с коронавирусна инфекция, която протича тежко. Месец след
заразяването се появява задух и кашлица, които не се повлияват от приложеното
медикаментозно лечение.
През месец януари 2022 г. състоянието й се влошава и са налага да бъде транспортирана в
УМБАЛ „Георги Странски“ гр. Плевен. След източването на събралата се течност от
плевралната кухина й е взета биопсия на бял дроб. Заключението на лекарската комисия,
е че има метастази в белия дроб.
От Университетска болница в гр. Плевен е насочена за незабавно постъпване и лечение в
клиника Анадолу Турция.
Към момента е настанена в интензивен център сектор с А-двустранна бактериална
пневмония.
Необходимите средства за стабилизиране на моментното й състояние са в размер на 20 000
евро, а за последващо лечение – 60 000 евро, които са непосилни за семейството.

Общински съвет Елена има практика в подобни случаи да отпуска средства за
подпомагане на лечение. За подпомагане в неотложни случаи в размер над 30% от
минималната работна заплата, компетентен да вземе решението за подпомагане е
Общински съвет Елена.
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 Десислава Иванова Иванова, ЕГН **********, еднократна парична
помощ в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) за подпомагане разходи за лечение,
като средствата следва да бъдат изплатени по сметка на Йордан Иванов Иванов,
ЕГН **********
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
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