
О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КАЗАНЛЪК

ОЕГЛННСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК.

г о г

Д О К Л А Д

по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
От Галина Георгиева Стоянова -  Кмет на община Казанлък

Относно: Еднократни помощи по решение на Общински съвет — Казанлък на 
граждани от община Казанлък

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото 
си заседание през 2018 година.

МОТИВИ:

Със свое Решение № 679/31.01.2018 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна 
програма на Община Казанлък за 2018 г., Общински съвет -  Казанлък в подпараграф 
42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за 
отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния 
размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно 
лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на 
еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация постъпи молба от гражданин на община Казанлък за 
отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Димитрина Г Г от гр. Казанлък,
молба с вх. № 94-Д-70-1/08.05.2018 г., на 59 г., с диагноза Друга 

първична коксартроза, левостранна коксартроза.
През 2018 г. в МК „Свети Иван Рилски“ ЕАД, клон Стара Загора е извършена 

хирургическа интервенция -  имплантиране на лява ТБС. За извършената оперативна 
интервенция Димитрина Г е заплатила сумата от 3643 лв ., която не се заплаща
от НЗОК. Димитрина Г живее сама, в изключително затруднено финансово
състояние е, не разполага със средства, необходими за предстоящото й лечение.
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2. Валентин П П от гр. Казанлък,
молба с вх. № 94-В-1725-2/17.05.2018 г,, на 58 г., с диагнози: Дегенерадио ретине 
пигментоза ок. утр. Морбус Бехтерев -  централно периферна форма. Ендопротезис 
коксе билатералис. Артериална хипартония. Хипертоничен бъбрек с бъбречна 
недостатъчност, видно от представени ЕР на ТЕЛК с признати 100 % вид и степен на 
увреждане СЧП и епикризи. През 2018 г. в МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. 
Стара Загора е проведено многократно лечение. Валентин П закупува 
медикаменти, които не се заплащат от НЗОК. Той е незрящ и трудно подвижен, 
изключително финансово затруднен, не разполага със средства необходими за 
предстоящото му лечение.

3. Минчо П Г от гр. Казанлък,
молба с вх. № 94-М-35-1/23.05.2018 г., на 60 г. с диагнози: Инсулинозависим захарен 
диабет, Хипертонично сърце, Катаракта на дясно око, видно от представени ЕР на 
ТЕЛК с признати 85 % вид и степен на увреждане и епикриза. През месец май 2018 г. 
му е извършена операция на дясното око -  катаракта, в МЦ „Верея“ ЕООД, гр. Стара 
Загора. За извършената оперативна интервенция Минчо Г е заплатил сумата от
850 лв. , която не се заплаща от НЗОК. Той е в изключително затруднено финансово 
състояние, не разполага със средства, необходими за предстоящото му лечение.

Въз основа на гореизложеното, предлагам следният 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Р ЕШИ:
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2018 г., подпараграф 42-14 

„Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:
1. Димитрина Г Г от гр. Казанлък,

-  400 лв.
2. Валентин П П от гр. Казанлък,

-  200 лв.
3. Минчо П Г  от гр. Казанлък, -

400 лв.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара 
Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от 
приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по 
чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 
съд -  Стара Загора.
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Предоставям доклада и в електронен вид.

АДРЕСАТ НА АКТА: Кметът на община Казанлък, Димитрина Г Г
Валентин П П , Минчо П Г

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:
Евелина Костова -  Главен експерт „Социални дейности”
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ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Стоянова -  Кмет на община Казанлък

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯ
Кмет на община Казанлък

Съгласувано:
Цветолина Симеонова -  Заместник-кмет на община 
Мария Колева -  Нач.-отдел „Хуманитарни политики 
Миглена Толева-Илиева -  Старши юрисконсулт

Изготвил: Евелина Костова -  Главен експерт „Социални дейности

анлък
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