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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОТНОСНО: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ

на детето Кармен Тихомирова Найденова от с.Крива бара.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация гр.Брусарци е постъпила молба-декларация вх.№ ХД07-03-4/ 14.05.2015 от Светослава Венциславова Страхилова от с.Крива бара, с искане за
отпускане на еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от Правилата за условията
и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на
община Брусарци /Правилата/ за провеждане на поредица от операции и постоперативно
лечение на детето й Кармен Тихомирова Найденова.
Светослава Страхилова отправя молба за отпускане на еднократна помощ за
покриване на разходи по извършване на три операции на детето й в УМБАЛСМ
„Пирогов” и постоперативното лечение. Детето Кармен е на 3 месеца и на 04.04.2015 г.
постъпва по спешност в детска хирургия с опасност за живота, следствие на спуквания на
чревния тракт. Извършена е спешна операция и детето е стабилизирано. Към момента
детето е с изведена колостома и е отново в болница след извършена втора операция.
Предстоят му още две операции, за да бъде възстановено изцяло нормалното
функциониране на стомашно-чревния тракт.
Майката на детето към момента получава месечни помощи по реда на чл.7 и чл.8
от ЗСПД. Бащата Тихомир Найденов Борисов е с прекъсната регистрация в Д”БТ”, тъй
като е пропуснал дата за подпис, бидейки със семейството си в София. Семейството се
нуждае от средства за пътуванията до София и многодневните престои там, както и за
допълнителни санитарно-хигиенни материали, при временните престои в домашна среда.
Водени от принципа за опазване на живота и здравето на детето и отчитайки
незадоволителното финансово-материално състояние на семейството Постоянната
комисия по чл.10 ал.1 от Правилата дава Становище да се отпусне еднократна финансова
помощ в размер на 400,00 лв.
На основание чл.10 ал.1 т.6 от Правилата, правя предложение за отпускане на
еднократна финансова помощ на детето Кармен Тихомирова Найденова от с.Крива бара,
от заделените за целта средства в общинския бюджет и предлагам следния проект за
решение:

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от утвърдените „Правила за
условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от
бюджета на община Брусарци”, в размер на 400,00 /четиристотин лв./ на Светослава
Венциславова Страхилова, законен представител/майка/ на детето Кармен Тихомирова
Найденова, за покриване на разходи по оперативно и постоперативно лечение.
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