
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧИРПАН 

  
 

ОТНОСНО: Финансова помощ на Катя  Христозова в размер на … / .. / лева. 

 

Уважаеми общински съветници, 

  В  деловодството на Общински съвет - Чирпан постъпи заявление от Катя 

Христозова във връзка с необходимостта на заявителя от средства за лечение на сина й 

– Георги  Христозов. Мотиви за отпускането на финансова помощ : необходимата сума 

за лечение на заболяването на Георги надхвърля финансовите възможности на 

семейството му, необходимо е лечение в чужбина, разходите по което не се поемат от 

Националната здравноосигурителна каса, лицето е с постоянен адрес на територията на 

Община Чирпан повече от една година. Във връзка с горепосоченото, предлагам на 

вашето внимание следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.2, т.1 във връзка с чл.9 от Наредбата за реда и начина на отпускане 

на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с 

изявени дарби Общински съвет – Чирпан : 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Катя Христозова, ЕГН, 

адрес : град Чирпан, област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 54, вх.В, 

ет.2, ап.36, в размер на … / … / лева . 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Чирпан. 

3. Средствата да послужат за лечението на Георги  Христозов, ЕГН, град Чирпан, 

област Стара Загора, бул. „Георги Димитров” № 54, вх.В, ет.2, ап.36. 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се 

осигури животът и здравето на Георги Христозов. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ : ………………………… 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

 Председател на Общински съвет - Чирпан 

 

 

Съгласувал : …………………………… 

Димитър Славов 
Юрисконсулт в община Чирпан 
 


