РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 150
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13. 05. 2010 г.
О Т Н О С Н О : Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби
граждани от бюджета на община Пловдив, приета с Решение № 22, взето с Протокол № 4 от
17. 02. 2005 г. на Общински съвет - Пловдив
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Красимир Ангелов – Зам.-Кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с приетата с Решение на Общински
съвет – Пловдив № 22, взето с Протокол № 4 от 17. 02. 2005 г. Наредба за подпомагане на
социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив и Решение № 55, взето с Протокол
№ 6 от 04. 03. 2010 г. на Общински съвет - Пловдив, и предвид изложените в предложение вх.
№ 10ХІ – 111 от 19. 04. 2010 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
І. Да се отпуснат средства в размер на 5 150 лв. /пет хиляди сто и петдесет лева/ за
нуждаещите се от подпомагане пловдивски граждани, поради възникнали здравни и
социални проблеми, както следва:
1. Димитър Николов Котев от гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 104 със сумата от 1
000 лв. за извършено оперативно лечение на дясна тазобедрена става, наложило се след
претърпяна травма.
2. Запрянка Атанасова Калоферова от гр. Пловдив, ул. „Ландос” № 28, ет. 4, ап. 11 със
сумата от 150 лв. за провеждане на медикаментозно лечение на обострено сърдечно
заболяване.
3. Атанас Димитров Онбашев от гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов” № 15, ет. 1, ап. 2 със
сумата от 200 лв. за закупуване на лекарства, поради спряна пенсия след преосвидетелстване
от ТЕЛК.
4. Благовеска Парашкевова Димова от гр. Пловдив, ул. „Вук Караджич” № 1, ет. 5, ап. 9 със
сумата от 300 лв. за задоволяване на социално-битови потребности.
5. Йорданка Манолова Илчева от гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев” № 85, бл. 1594, вх. Б, ет. 3,
ап. 7 със сумата от 200 лв. за провеждане на налагаща се рехабилитация след прекаран
инсулт.
6. Стефан Ангелов Карапеев от гр. Пловдив, ЖК „Тракия”, бл. 199, вх. А, ет. 5, ап. 13 със
сумата от 500 лв. за проведено оперативно лечение на метастаза с поставяне на
ликводренажна клапна система.
7. Бонка Христева Николова от гр. Пловдив, ул. „Христо Караманджуков” № 3, ет. 2 със
сумата от 500 лв. за провеждане на скъпоструващо продължително лечение на сина й Йордан
Николов Николов на 12 г.
8. Иванка Иванова Ненкова от гр. Пловдив, ул. „Филипово” № 7, ет. 1, ап. 1 със сумата от
500 лв. за проведено скъпоструващо оперативно лечение на шийни прешлени.
9. Неделчо Йовев Шопов от гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 178, вх. Г, ет. 1, ап. 1 със сумата от
300 лв. за провеждане на медикаментозно лечение от диабет.
10. Тодора Манова Петрова от гр. Пловдив, бул. „Марица” № 53, вх. В, ет. 4, ап. 11 със сумата
от 500 лв. за провеждане на медикаментозно лечение.
11. Мария Николаева Скелинова от гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” № 24, ет. 2, ап. 6 със
сумата от 1000 лв. за лечение на сина й Николай Робертов Скелинов на 6 г.
ІІ. Средствата да се осигурят от планираните средства по бюджета на Община Пловдив за
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2010 г. от функция І – Общи държавни служби, дейност 122 – Общинска администрация,
параграф 4214 – „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на настоящото решение.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
Решение № 55, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2010 г. на Общински съвет – Пловдив,
предвид постъпили в Община Пловдив заявления от пловдивски граждани за еднократно
финансово подпомагане поради възникнали здравни и социални проблеми на основание
приетата с Решение на Общински съвет – Пловдив № 22, взето с Протокол № 4 от 17. 02.
2005 г. Наредба за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община
Пловдив.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
38
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 38
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

