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изх. № РД.01.02-198 / 21.12.2022 г. 
 
 
ДO 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ЕЛЕНА 

 
ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев - председател на Общински съвет Елена 
 
 
Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 
лечението на Ванина Михайлова Михайлова 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общински съвет Елена е депозирана молба от Полина Михайлова 
Михайлова за отпускане на финансова помощ за подпомагане лечението на сестра й 
Ванина Михайлова, която преди десет години се разболява от полиневропатия. 
Заболяване, при което изчезва миелиновата обвивка свързана с нервните влакна и 
окончанията на нервите. Към молбата е приложена електромиография. 

Шест месеца прекарва прикована на легло с болки по цялото тяло, след което започва да 
приема протеини за да изгради своите мускули и малко по-малко, стъпка по-стъпка, ден 
след ден с много упражнения успява да се вдигне на крака. 

Раздвижването й отнема още шест месеца, а терапията с протеини продължава около десет 
години. Лекуващите лекари невролози допълват като лечение единствено медикаменти от 
групата на В витамините. 

Преди около месец състоянието й рязко започва да се влошава и след проведени 
консултации с невролози предписват лечение - вливания-плазмафереза, което е непосилно 
за семейството. Едно вливане е 1 000 лв. Броят на вливанията зависи от това как и до 
колко бързо ще се насити организма с изчезналия миелин. 

Общински съвет Елена има практика в подобни случаи да отпуска средства за 
подпомагане на лечение. 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 решението за подпомагане е Общински съвет Елена.  



Към края на годината лимитът е изчерпан, но има възможност средства да бъдат 
преразпределени от резерва за непредвидени и неотложни разходи по бюджета на община 
Елена за 2022 г. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание 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 Ванина Михайлова Михайлова, ЕГН 580216****, еднократна парична 

помощ в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) 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 
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