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ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
 

С Решение № 886 от 25.01.2007 г. на Общински съвет – Шумен са приети 
Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от Община Шумен. 

Със заповед на Кмета на Община Шумен е назначена Комисия за отпускане на 
финансова помощ за лечение в състав: 

Председател: д-р Светлана Маркова – заместник-кмет „Социална политика 
и здравеопазване“ 
Членове: 1. д-р Ивайло Петров - общински съветник, председател на постоянната 
комисия по Социална политика и здравеопазване 

2. д-р Янаки Янакиев – общински съветник, член на постоянната комисия по 
Социална политика и здравеопазване; 

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

4. Вилдан Недева – старши експерт Социална политика и развитие на евро 
проекти в Община Шумен. 

За отчетния период до Комисията са постъпили общо 109 молби-заявления за 
отпускане на финансова помощ за лечение. Проведени са три заседания на комисията 
през месеците април, септември и ноември, в които са разгледани постъпилите молби-
заявления от граждани. Одобрени и отговарящи на Правила за отпускане на финансова 
помощ за лечение на граждани от Община Шумен са 106 граждани подали молби -
заявления. 

По три от постъпилите молби-заявления, комисията е отказала финансова 
помощ за лечение поради разрез с Правила за отпускане на финансова помощ за 
лечение на граждани от Община Шумен. 

Сумата определена за финансова помощ за лечение съгласно точка 26.6 от 
Решение № 333 по Протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на Общински съвет – 
Шумен за приемане на бюджета на Община Шумен за 2021 г, е в размер на 35 000 лв. 

С решения на Комисията са отпуснати финансови помощи за лечение в размер 
на 34 966 лв. 

Всички лица, подали молби-заявления са уведомени за решенията на Комисията 
и са получили определената финансова помощ. 
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заместник-кмет „Социална политика и здравеопазване“ 
и председател на комисията за финансова помощ за лечение 
 


