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ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КАЗАНЛЪК 
 

Д О К Л А Д 
 

по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
От Галина Георгиева Стоянова – Кмет на община Казанлък 

 
Относно: Еднократни финансови помощи по решение на Общински съвет – Казанлък на 
граждани от община Казанлък по чл.24, т.4 от Наредба №17 за реда и условията за 
отпускане  на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък на 
Общински съвет – Казанлък. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 година. 
 
МОТИВИ: Със свое Решение №685 от 08.04.2022 г. за приемане на Бюджет и 
Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 г., Общински съвет – Казанлък е 
гласувал обща сума от 20 000 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. 
Съгласно чл.21 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък максималният размер на 
еднократната финансова помощ със заповед на Кмета на Община Казанлък е не по-голям 
от една минимална работна заплата (710 лв. за 2022 г.) и може да се отпуска веднъж на 
три години. 
Съгласно чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък: „Общинският съвет 
взема решения по конкретен случай за еднократна финансова помощ в по-голям размер 
в рамките на средствата предвидени в Бюджета. 
 
В Общинска администрация постъпи молба от гражданин на община Казанлък за 
отпускане на еднократна финансова помощ: 
Гита Славова от гр. Казанлък е подала молба с вх. №94-Г-1114-1/01.12.2022 г. Г-жа 
Славова е на 46 години, като боледува повече от 17 години от …………….. През всичките 
тези години се лекува със скъпоструващи лекарства. До този момент г-жа Славова е 
закупувала скъпоструващите лекарства през годините със средства от семейния бюджет. 
Прекъсва лечението си по време на бременността си, от която има две близначки на 12 
години. След раждането на децата продължава с терапията, но състоянието ѝ 
безвъзвратно се влошава и преминава от първична във вторична прогресия. Ежедневието 
ѝ се променя, започва да ѝ става все по-трудно да извършва всички обичайни дейности, 
свързани с работата, домакинството и грижата за децата. 
Лекува се в МБАЛ по Неврология и психиатрия „Св. Наум“, гр. София. Започнало е 
лечение по програма за ранен достъп с Mayzent 2mg. Октомври 2021 г. е регистриран 
пристъп на влошаване на съществуващата симптоматика.  
Към настоящия момент г-жа Славова се затруднява дори да върви самостоятелно повече 
от 300 метра, както и да използва пълноценно ръцете си.  
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Г-жа Славова от дълго време търси варианти за лечение, което да спре прогресирането 
на болестта. Свързва се с Национален Медико-хирургичен център „Пирогов“ в Москва 
и след разглеждане на медицинската документация получава информация и 
предложение да й бъде извършен пълен курс на лечение на стойността 50 000 EURO. 
Лечението се състои от трансплантация на собствени стволови клетки, придружена с 
химиотерапия, а ролята му е да изгради нова имунна система. 
Г-жа Славова не разполага със средствата необходими да продължи лечение си.  
 
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 и чл.24, т.4 
от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък, 
 
РЕШИ: 
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2022 г. еднократна финансова помощ на: 
Гита Славова от гр. Казанлък – 1500 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 сe 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. 
Приложения: Документи на заявителя Г-жа Гита Славова Славова 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Кметът на Община Казанлък и молителя Гита Славова от гр. 
Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ: 
Зорница Антонова – Началник-отдел „Социални дейности“. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък. 
 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 
 
Съгласувано: 
Ахмед Мехмед – Заместник-кмет на Община Казанлък 
Миглена Толева-Илиева – Старши юрисконсулт 
 
Изготвил: Зорница Антонова – Началник-отдел „Социални дейности“ 


