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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 Петър Николов Александров от с.Дондуково.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация гр.Брусарци е постъпила молба-декларация
от
Цветомила Миткова Иванова от с.Дондуково, 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 покриване на разходи по обгрижване в хоспис и закупуване на
консумативи за притърпелия оперативно лечение Петър Николов Александров.
Цветомила Иванова съжителства на семейни начала с Петър Александров. Същият
в края на 2015 г. след пътно-транспотрно произшествие, постъпва в болница в много
тежко състояние. Извършени са му няколко оперативни интервенции в различни
болнични заведения. От средата на месец януари 2016 г. състоянието му е клинично
стабилизирано, но лицето е в „Будна кома” и се нуждае от непрекъснати специализирани
грижи. За срок от един месец е настанен в хоспис, като обгрижването му там се заплаща,
заплащат се и някои от консумативите.
Представен е ПКО №13/ 17.02.2016 г. от Хоспис „Безден” ЕООД, от който е видно,
че е заплатена сумата от 850,00 лв за престой. Семейството въпреки подкрепата от близки,
не е в състояние да осигури достатъчно средства за осигуряване на оптимални грижи за
спасяване живота на пострадалия.
Постоянната комисия по чл.10 ал.1 от Правилата дава становище да се отпусне
еднократна финансова помощ в размер на 1000,00лв.
На основание чл.10 ал.1 т.6 от Правилата, правя предложение за отпускане на
еднократна финансова помощ на Петър Николов Александров от с.Дондуково, от
заделените за целта средства в общинския бюджет и предлагам следния проект за
решение:

На основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал.2 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 1000,00 /хиляда лв./ на Петър Николов
Александров от с.Дондуково за покриване на разходи по обгрижване в хоспис и закупуване
на консумативи за лечение.
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