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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане разходи за 

лечение 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Пламен Славчев Антонов е на 19 години, жител е на с. Майско. Страда от заболяването 

„прогресивна мускулна дистрофия – тип пояс-крайник“. Първите симптоми получава на 

около 6-годишна възраст – слабост в долните, а по-късно и в горните крайници. В 

момента е прикован на инвалидна количка и е в невъзможност за самостоятелно 

обгрижване. 

Провеждани са няколко курса на лечение – в Александровска болница в столицата, в 

болница „Медлайн“ в гр. Пловдив и на други места, но без резултати. Тъй като Пламен и 

семейството му нямат възможност да осигурят постъпването му в специализирана 

болница в чужбина, кандидатства за отпускане на средства от Фонда за лечение на деца в 

чужбина, но получава отказ. Започва кампания за набиране на средства чрез дарителски 

SMS / DMS, но постъпленията за една година са едва 642 лв. 

Тъй като възможностите за лечение в България вече са изчерпани, Пламен възлага 

надежда за подобряване на състоянието си чрез лечение със стволови клетки в турската 

болница „Лив хоспитал”, което може да стопира развитието на заболяването.  

Пламен Антонов се обръща към Община Елена и Общински съвет Елена с молба за 

отпускане на средства за подпомагане на лечението му. Към писмото са приложени 

епикризи и оферта от турската болница на стойност 60 000 щатски долара. 

В навечерието на коледните и новогодишни празници, общинското ръководство взе 

решение да изпрати електронни поздравителни картички вместо традиционните хартиени. 

По този начин на бюджета са спестени близо 800 лв. На картичките беше изписано, че със 

спестените средства ще бъде подпомогнато лечението на Пламен Антонов. 

Общински съвет Елена има практика в подобни случаи да отпуска средства за 

подпомагане на лечение. С т. 4.2. от Решение № 7 / 25.01.2018 г., с което е приет бюджета 

на община Елена за 2018 г., за обезщетения и помощи по решение на общинския съвет са 

заделени 12 000 лв., в т.ч. 1 800 лв. за погребения. За подпомагане в неотложни случаи в 

размер над 30% от минималната работна заплата, компетентен да вземе решението за 

подпомагане е Общински съвет Елена. Към края на годината лимитът е изчерпан, но има 
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възможност средства да бъдат преразпределени от резерва за непредвидени и неотложни 

разходи по бюджета на община Елена за 2018 г. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Елена 

1. Отпуска на Пламен Славчев Антонов, ЕГН **********, с постоянен адрес с. 

Майско, община Елена, ул. „Кантона“ № 28, еднократна парична помощ в размер 

на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за подпомагане разходи за лечение. 

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на необходимите процедури по т. 1 

от настоящото решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


