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Протокол № 4 от 19.12.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални 
дейности, образование, култура към Общински съвет при община Кричим, относно
становище на ПКСДОК във връзка с постъпило заявление с вх. № РД-01-08-
239/04.12.2019 год. от жител на град Кричим за отпускане на еднократна финансова 
помощ  за лечение.
Вносител:  д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности, 
образование, култура към Общински съвет при община Кричим. 
Докладва:  д-р Антоан Димитров – Председател на ПК по социални дейности, 
образование, култура към Общински съвет при община Кричим. 
Становища: ПК по социални дейности, образование, култура и ПК по местно 
самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет при община Кричим отпуска на: 

• К. Т. Д., ЕГН –ххх с постоянен адрес гр. К., ул. „ххх” № хх - еднократна 
финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева за лечение на дъщеря й Н. 
К. Д.. 

• Средствата да бъдат осигурени от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение 
на ОбС, д. 122 Общинска администрация от бюджета на община Кричим за 
2019 г. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, като взе предвид постъпилото 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, както и мотивите, 
фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-239#1/17.12.2019 
год. от Председателя на ПК по социални дейности, образование, култура към 
Общински съвет при  община Кричим, положителните становища на постоянните 
комисии към ОбС – Кричим: ПКСДОК и  ПКМСОРЗ.  

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ


