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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 Вероника Даниелова Ерменкова от гр.Брусарци.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация гр.Брусарци е постъпила молба-декларация от Пепа Първанова
Борисова от гр.Брусарци, 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 изследвания на детето й Вероника Даниелова
Ерменкова
Пепа Борисова отправя молба за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите по
извършване на генетични изследвания на детето й Вероника . Детето е на 3г. и 6м.. поставена му е диагноза
–Умерена умствена изостаналост съгласно ЕР на ТЕЛК Монтана от 18.02.2014 г. ТЕЛК установява
задръжки в НПР, но препраща детето за последващи изследвания на ДНК и пълна генетика. До момента
родителите са провели първични изследвания, но са необходими още две изследвания-уточняващо и
потвърждаващо. Генетичните изследвания се провеждат в специализирана клиника в София. Част от
изследванията се поемат от НЗОК, но за друга част са необходими средства за заплащане. Към настоящия
момент, семейството е във финансово затруднение и не е в състояние да заплати изследванията, които обаче
не бива да се отлагат, тъй като детето расте и с времето намаляват шансовете на база резултатите от
изследванията да му се окаже адекватна помощ по отношение на здравното му развитие.
Становището на Постоянната комисия по чл.10 ал.1 от Правилата е да се отпусне еднократна
финансова помощ в размер на 600,00 лв.
На основание чл.10 ал.1 т.6 от Правилата, правя предложение за отпускане на еднократна
финансова помощ на детето Вероника Даниелова Ерменкова от гр.Брусарци, 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 600,00 /шестстотин лв./ на Пепа Първанова Борисова, законен представител на детето Вероника
Даниелова Ерменкова, за покриване на разходи по генетични изследвания и престой в клиника.
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