
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

ВЪЛЧО НИКОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „Наука, образование, защита 

правата и интересите на децата, младежта и спорта, здравеопазване и социална политика, 

култура и вероизповедания” 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с 

изявени дарби. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

Мотивите за предоставяне на еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с 

изявени дарби са следните: еднократно финансово подпомагане се присъжда на дете или на 

младеж участвал в състезание, конкурс, олимпиада и класиран от първо до трето място 

включително, живеещ на територията на Община Чирпан в международни, национални, 

регионални и местни прояви в областта на науката, техниката, изкуствата, културата и спорта 

съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на финансово 

подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на територията на община 

Чирпан. 

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е постъпило 1 заявление за предоставяне 

на еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби, което отговаря на 

изискванията в Наредбата. 

 

Във връзка с горепосоченото, предлагам на вашето внимание следния: 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 7, ал. 4 във връзка с чл.13 от Наредба № 17 за условията и реда за 

отпускане на финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби и на столетници на 

територията на община Чирпан и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Чирпан: 

 

1. Дава съгласие да бъде предоставено еднократно финансово подпомагане в размер на 

2130 /две хиляди сто и тридесет/ лв. на Даная Атанасова за призови класирания в 

международни и национални фолклорни конкурси и фестивали. 

2. Средствата да бъдат получени от Мирослава Панделиева – в качеството й на родител.  

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

 

 

 

Вносител ………………………………. 

ВЪЛЧО НИКОЛОВ 
Председател на ПК „НОЗПИДМСЗСПКВ” 

 

 

 

Съгласувал: …………………………… 

Силвия Колева 
Юрисконсулт в община Чирпан 


