
ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 246 

Протокол № 34 от 07.09.2022 година 
 

            ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

отпускане на финансова помощ за подпомагане и възстановяване на щетите на 

пострадалите от природното бедствие в част от населените места на община Карлово, 

област Пловдив. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на община Кричим. 

Становища: ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и след проведеното ПОИМЕННО гласуване, Общински 

съвет при община Кричим 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на безвъзмездно дарение – минерална вода и 

консервирани хранителни продукти, за подпомагане на пострадалото население на 

част от населените места на община Карлово, област Пловдив, в общ размер на 3 000 

/три хиляди/ лева. 

2. Средствата за подпомагане да бъдат осигурени от бюджета на община 

Кричим за 2022 година, § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на Общински 

съвет, д. 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности. 

3. Възлага на Кмета на община Кричим изпълнението на т. 1 от настоящото 

решение. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и  

проведеното поименно гласуване в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 от 

ЗМСМА, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и като взе предвид фактическите основания в Предложение с вх. 

№ РД-01-08-146/07.09.2022 год. от Кмета на  община Кричим, и положителното 

становище на ПКСДОК към ОбС - Кричим. 
            

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


