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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
 ОТНОСНО: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ 
                       на Владимир Ангелов Крумов  от с.Крива бара. 

 
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  

В общинска администрация гр.Брусарци е постъпила молба-декларация с вх.№ ХД -07-03-19 / 
28.11.2014 г.от Владимир Ангелов Крумов от с.Крива бара, 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/. 

Владимир Крумов  отправя молба за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите по 
извършени оперативни интервенции и последващо лечение, наложили се след претърпяно пътно-
транспортно произшествие. Той е с доходи от месечни помощи по реда но чл.9 от ППЗСП и няма близки и 
роднини, които да му окажат финансова помощ. Лицето е в крайно отежнено социално-икономическо 
положение и спешно се нуждае от финансова подкрепа.  

 Становището на Постоянната комисия по чл.10 ал.1 от Правилата е да се отпусне еднократна 
финансова помощ в размер на 200,00 лв. 
  На основание чл.10 ал.1 т.6 от Правилата, правя предложение за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Владимир Ангелов Крумов от с.Крива бара, от заделените за целта средства в 
общинския бюджет и 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 200,00 /двеста лв./ на Владимир Ангелов Крумов от с.Крива бара, за 
покриване на разходи по оперативно и послеболнично  лечение.  
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