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Ар.  ОГ. М
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

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 постъпиха молби от граждани на община Казанлък за 
отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Тошко М П от гр. Казанлък, , на 63 год., молба с вх.
№ 94-Т-164-1/25.06.2018 г. От м. май 2018 год. до настоящия момент Тошко Петров се 
лекува в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“, гр. Казанлък, с диагноза болест на Кроун. 
Извършени са две оперативни интервенции, предстои и трета операция. От м. май до 
настоящия момент Тошко П( няма доходи, заплаща медикаменти в размер на 512 
лв. които не се заплащат от НЗОК. Предстои му отново закупуване на медикаменти на 
стойност 512 лв. Тошко П е в затруднено финансово състояние, не разполага със 
средства, необходими за продължаване на лечение му.

2. Нина Г Г от с. Овощник, ; , молба с вх. № 94-
Н-2923-1/28.06.2018 г., на 54 г., с диагноза Други спондилози с радикулопатия, ЕР на 
ТЕЛК с признати 44 % вид и степен на увреждане.

През 2018 г. в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София е проведено лечение, с 
диагноза Атипична лицева болка, Клоничен хемифациален спазъм, есенциална 
хипертония. Извършена е няколко кратна МРТ. За извършените изследвания Нина 
Г е заплатила сумата от 970 лв., която не се заплаща от НЗОК. Нина Е е в
затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими за 
продължаване на лечение й.

3. Марийка П К  от гр. Казанлък,
, молба с вх. № 94-М-5489-1/09.07.2018 г., на 77 г., с диагноза захарен диабет с 

неврологични усложнения -  диабетна полиневропатия, хипертонично сърце, венозна
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инсфуциенция, хиперурикемия, хиперхолестеролемия, гастрит и колит и онкологично 
заболяване на ендометриума.

През 2018 г. е проведено лечение в отделенията по вътрешни болести и 
ендокринология и акушерство и гинекология в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара

изследвания, които не се заплащат от НЗОК. Предстои образна диагностика и 
специализирани изследвания, свързани с ново оперативно лечение за което трябва да се

и не разполага с необходимите средства за продължаване на лечението й.
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 Е ШИ:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2018 г., подпараграф 42-14 
„Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. ТошкоМ И от гр. Казанлък, -400 лв.
2. Нина Г I от е. Овощник, -  400 лв.
3. Марийка П К  от гр. Казанлък, ,

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.
Предоставям доклада и в електронен вид.
АДРЕСАТ НА АКТА: Кметът на община Казанлък, Тошко М П Нина
Г Г и  Марийка П К
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:
Евелина Костова -  Главен експерт „Социални дейности”
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Стоянова -  Кмет на община Казанлък

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на община Казанлък
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Загора. Марийка К е заплатила сумата от 2690 лв. за медикаменти и

заплатят 800 лв. Марийка К е в тежко здравословно и финансово състояние

- 400 лв.

Съгласувано:
Цветолина Симеонова -  Заместник-кме 
Мария Колева -  Нач.-отдел „Хуманита] 
Любомира Йотова -  Юрисконсулт id .

Изготвил: Евелина Костова -  Главен експерт „Социални дейности”
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