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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЕЛЕНА 
 
 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на 
Стоян Иванов Момев 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Стоян Иванов Момев от град Елена е на 28 г. През 2019 г. е диагностициран с класически 
семином (рак на тестиса). Направена е операция, както и последващи химио- и 
лъчетерапии. След преболедувана коронавирусна инфекция през 2021 г., се появява 
метастаза в белия дроб. Започва лечение в клиника в град Бургас. За съжаление 
проведените терапии не дават резултат и се налага през месец октомври тази година Стоян 
да постъпи в болница Аджибадем Сити Клиник, гр. София. След направените множество 
изследвания, лекарите са категорични, че е необходимо незабавно да постъпи за лечение в 
Университетска болница в Германия. 

От началото на месец ноември Стоян е в Германия, където ежедневно се провеждат 
изследвания. Към момента чака потвърждение на диагнозата и започване на успешна 
терапия. Разходите, които са необходими за всекидневното му пътуване от квартирата до 
болницата, престоят му там и лечението са непосилни за неговото семейството. Близките 
на момчето, се обръщат към Община Елена с молба за отпускане на средства за 
подпомагане лечението му.  

Общински съвет Елена има практика в подобни случаи да отпуска средства за 
подпомагане на лечението. С т. 5.2 от Решение № 51/07.04.2022 г., с което е приет 
бюджета на Община Елена за 2022 г., за обезщетения и помощи са заделени средства в 
размер на 15 000 лв. За подпомагане в неотложни случаи в размер над 30 % от 
минималната работна заплата, компетентен да вземе решение е Общински съвет Елена. 

Към края на годината лимитът е изчерпан, но има възможност средствата да бъдат 
преразпределени от резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на община 
Елена за 2022 г.   
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ:: 

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 Стоян Иванов Момев, ЕГН 940524хххх, постоянен адрес: гр. Елена, ул. 
„Иван Момчилов“ № 91, вх. А, ет. 4, ап. 12, еднократна парична помощ в размер на 
2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) за подпомагане разходите му за лечение. 

2. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по т. 
1 от настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 
 
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 
Кмет на община ЕЛЕНА 
 
 
Изготвил:         

Десислава Шопова, зам.-кмет ХД 
 
 
Съгласувал: 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 
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