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ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
 
С Решение на Общински съвет – Шумен  са приети Правила за отпускане на 

финансова помощ за лечение на граждани от община Шумен.   
В бюджет 2019 г. предвидените средства са в размер на 35 000 лева.  

 В изпълнение на горепосоченото решение, със Заповед на Кмета на община 
Шумен е назначена Комисия за отпускане на финансова помощ за лечение. 
Съставът на комисията е: 

Председател: д-р Светлана Маркова – зам.-кмет Социална политика и 
здравеопазване 

Членове:  1.д-р Стоян Тодоров – общински съветник и председател на 
Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика при Общински съвет – 
Шумен 
  2. Добри Стоянов – общински съветник и член на Постоянната комисия 
по здравеопазване и социална политика при Общински съвет – Шумен 

            3.Петранка Петрова – директор на дирекция „Социална политика и 
здравеопазване” в Община Шумен 

4.Румяна Рачева – старши експерт „Здравеопазване”в Община Шумен. 
 

За отчетния период  до Комисията са постъпили общо  130 молби за отпускане 
на финансова помощ за лечение. Проведени са три заседания за разглеждане на 
постъпилите молби, съответно през месеците април, септември и ноември. Взети  са 
128 положителни решения. 

 По две от постъпилите молби комисията не е взела положително решение, във 
връзка със следните мотиви: 

 Лицата с постоянен  адрес Шумен, а настоящ адрес в друга община  
 
По сума и предназначение, отпуснатите помощи могат да бъдат разделени по  
следния начин: 

 1. Помощ в размер  2 000 лв. за календарната 2019 год.  е отпусната на 1 лице със 
сърдечна трансплантация за  животоподдържаща терапия.  
 2.Помощ в размер на 2 000 лв. е отпусната на едно лице за провеждане на 
лечение за множество увреждания след ПТП. 
 3. Помощ в размер на 1020 лв. е отпусната на едно лице за черепно –мозъчна 
операция. 
 4. На 28 лица са отпуснати средства за остеосинтезен материал с общ размер  
7620 лв.  

5. На 34 лица са отпуснати средства за ендопротези /изкуствени стави/ с общ  
размер  11075 лв. 

6. На 44 лица за  очни инпланти и очни операции е отпусната сумата от 6180 лв. 
7.  За хирургични интервенции и хирургичен инструментариум са подпомогнати    

14 лица с общата сума от 3800 лв. 
8. За стабилизиращи елементи за гръбначни прешлени е подпомогнато 1 лице 

със сумата от 810 лв. 
9. За медикаментозна терапия са  подпомогнати 2 лице  с 275 лв. 



10. За помощно-технически и коригиращи средства  са подпомогнати 2 лица със 
сумата от 220 лв. 

Разпределени суми за финансова помощ за лечение от бюджет 2019 г. – 35 000 
лв. 

Изплатени суми в размер на  35 000 лв. 
 
Всички лица, подали молби са уведомени писмено за решенията на комисията. 
 
От определения бюджет Местни дейности - Дейност 122 „Общинска 

администрация“, параграф 42-14 за отпускане на финансова помощ за лечение за 
2019  г. в размер 35 000 лв., средствата са разпределени по предназначение  и в 
изпълнение  на РЕШЕНИЕ No 986 от 31.01.2019 г.т.26.6 

 
 
 

 
Д-р Светлана Маркова  
Зам.-кмет Социална политика и здравеопазване 
и председател на комисията за финансова помощ за лечение 
 
 
 
 
Изготвил: 
Р. Рачева 
ст. експерт Здравеопазване 
 
 
 
 
 
 


