
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 23 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  - ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2011 Г. В   

ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 
 
  По докладна записка с вх. № 70/19.12.2011 г. от Марин Бодуров– 
общински съветник, Председател на ПК”ОКЗ.....”  
Относно: Постъпили заявления на граждани за отпускане на еднократни 
парични помощи от Общинския съвет, съгласно приета методика. 
 
       Общинският съвет,  на основание чл.21 ал.1 т.24,  чл.21 ал.2, от 
ЗМСМА, решение № 288, за приемане бюджета на общината за 2011 г., 
взето с поименно гласуване с протокол № 45/23.02.2011 г. от заседание на 
Общински съвет – Сопот и в изпълнение на Методиката за реда и начина и 
условията за отпускане на еднократна парична помощ от Общински съвет – 
Сопот на граждани на общината, прие следното 
 

     Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Отпуска еднократна парична помощ на лицата, както следва: 
1.1. по молба с вх.№ 239/12.12.2011 г. на Лалка Минчева Бойкова – 

сумата от 150,00 лв. – на основание чл.2 ал.1 т.3 от Методиката; 
1.2. по молба с вх.№ 236/08.12.2011 г. на Николина Атанасова 

Лазарова – сумата от 250,00 лв. – на основание чл.2, ал.1, т.2 от Методиката; 
1.3. по молба с вх.№ 227/02.12.2011 г. на Татяна Георгиева Добрева 

– сумата от 300,00 лв. – на основание чл.2, ал.1, т.2 от Методиката; 
1.4. по молба с вх.№ 222/24.11.2011 г. на Мария Тодорова Иванова – 

сумата от 100,00 лв. – на основание чл.2, ал.1, т.1 от Методиката; 
 

2. Не отпуска еднократна парична помощ на лицата, както следва: 
2.1. по молба с вх.№ 237/08.12.2011 г. на Лазар Тодоров Димитров – 

не са изпълнени условията на чл.11, т.4 от Методиката; 
2.2. по молба с вх.№ 235/08.12.2011 г. на Зейнеп Османова Бекирова 

– не са изпълнени условията на чл.12 от Методиката; 
 
 
МОТИВИ:  Настоящето становище се прие на основание чл.21 ал.1 т.24,  чл.21 

ал.2 от ЗМСМА, решение № 288, за приемане бюджета на общината за 2011 г., взето с 
поименно гласуване с пр-л № 45/23.02.2011 г. от заседание на Общински съвет – Сопот и 
в изпълнение на Методиката за реда и начина и условията за отпускане на еднократна  



парична помощ от общински съвет – Сопот на граждани на общината и  като взе предвид 
наличие на средства за него.  

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 16 
 Гласували                - 16 
„За”                          - 16 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - няма  
   
 

Зам.председател на ОбС……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
 
 

Председател на ОбС.:………………..  
                         /Мариана Кацарова/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


