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ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
 ОТНОСНО: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ 
                       на Найден Крумов Найденов  от гр.Брусарци. 

 
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  

В общинска администрация гр.Брусарци е постъпила молба-декларация с вх.№ РД -02-18-137/20.10.2014 
г.от Найден Крумов Найденов от гр.Брусарци, с искане за отпускане на еднократна финансова помощ по реда 
на чл.3 т.1 от Правилата за условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови 
помощи от бюджета на община Брусарци. /Правилата/. 

Найден Найденов  отправя молба за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите по 
извършен специализиран превоз / със специално оборудвана линейка/ до Болница Токуда гр.София и разходи 
по проведено там лечение. Към молбата са приложени фактури на обща стойност 650,00 лв. Найден Найденов е 
получил еднократна помощ по реда на чл.16 от ППЗСП в размер на 325,00 лв. Семейството на молителя е в 
отежнено социално-икономическо положение. 

Становището на Постоянната комисия по чл.10 ал.1 от Правилата е да се отпусне еднократна 
финансова помощ в размер на 325,00 лв. 
  На основание чл.10 ал.1 т.6 от Правилата, правя предложение за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Найден Крумов Найденов от гр.Брусарци, от заделените за целта средства в общинския бюджет.  
 Предлагам следния проект за решение: 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
 

Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.1 от утвърдените Правила за условията и реда 
за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци”, в 
размер на 325,00 / триста двадесет и пет/ лв. на Найден Крумов Найденов от гр.Брусарци, за покриване на 
разходи по доболничен транспорт и  лечение.  
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