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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 

№ 277 

Протокол № 38 от 31.01.2023 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 ПК по социални дейности, образование и култура във връзка със 

заявление с вх. № РД-01-08-25/25.01.2023г. на ОбС – Кричим от жител на гр. Кричим, 

относно финансово подпомагане. 

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 към ОбС. 
 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация за мандат 2019-2023 година, и след проведеното 

ПОИМЕННО гласуване, Общински съвет при община Кричим 

 

РЕШИ: 

 

1. Отпуска на Ю. Ю. Ю., ЕГН: **********, жител на гр. ******, с постоянен адрес: 

гр. ******, ул. „******” № *, еднократна финансова помощ в размер на 300 лв. 

/триста лева/ за подпомагане на лечението. 

 

2. Средствата да бъдат осигурени от § 4214 - Обезщетения и помощи по решение на 

ОбС, д. 122 Общинска администрация, от бюджета на община Кричим за 2022 

година. 

 

3. Възлага на Кмета на община Кричим да предприеме необходимите действия за 

изплащането на финансовата помощ по т. 1 на 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 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация за мандат 2019-2023 година, като взе предвид фактическите и правни 
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основания в Предложение с вх. № РД-01-08-25#1/31.01.2023 год. от Председателя на ПК 

по социални дейности, образование, култура към ОбС - Кричим, както и  положителното 

становище на  ПКСДОК към ОбС във връзка с постъпилото в Общински съвет при 

община Кричим Заявление с вх. № РД-01-08-25/25.01.2023г. от жител на гр. Кричим за 

финансово подпомагане.  
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 13  /тринадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

                Председател на ОбС: ……………. 

                                                      / А. Хаджиева / 

 

АХ/КМ 

   


