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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

инж. Красимир Минчев -  
председател на Общински съвет Шумен 

 
 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова 

помощ за лечение през 2019 г.  
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
Д-р Св. Маркова - заместник-кмет по „Социална политика и 

здравеопазване“, внася в Общински съвет Шумен отчета за дейността на 
Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение през изминалата 
2019 г. Писмото е с вх. № 61-02-010  от 17.01.2020 г. 

Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани 
от община Шумен са  приети с решение № 886 по протокол № 46 от 
25.01.2007 г. на Общинския съвет. По-късно са актуализирани  с Решение    
№ 559 по протокол № 32 от 31.03.2010 г.  

Съставът на Комисията за отпускане на финансова помощ за лечение 
на граждани от община Шумен е от 5 души, те са посочени в отчета. Задачата 
на комисията е да  подпомага граждани при спешни или неотложни 
животозастрашаващи състояния, както и при състояния и заболявания, които 
изискват оперативно или друго лечение, налагащо допълнителни разходи и  
които не се поемат от НЗОК или друг застрахователен фонд.  

В определения бюджет „Местни дейности - Дейност 122 „Общинска 
администрация“, параграф 42-14 за отпускане на финансова помощ за 
лечение, за 2019 г. сумата е в размер на 35 000 лв. Средствата са 
разпределени по предназначение и в изпълнение на Решение № 986 от 
31.01.2019 г., т. 26.6. 

 



Съгласно Раздел VІ, т. 4 от Правилата за отпускане на финансова 
помощ за лечение, председателят на комисията внася до Общинския съвет 
отчетен доклад за дейността й за предходната година.  

 
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

Приема Отчет за дейността на Комисията за отпускане на финансова 
помощ за лечение през 2019 г.   

 
 
 
 
 
 

инж. Красимир Минчев 
Председател на Общински съвет  
 


