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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ по доклад № СОА-ВК08-12786 от
09.09.2021г. на кмета на район „ Слатина“ до Столичен общински съвет (СОС)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад вх.рег. № СОА21-ВК08-12786/09.09.2021 г. на кмета на район
„Слатина“ относно отпускане от бюджета на Столична община за 2021 г. на еднократна парична
безвъзмездна помощ в размер на 6000 лв. на непълнолетен член на семейството на починал
служител на района, уведомяваме следното:
С решение № 34 от 23.01.2020 г. е създадена работна група от общински съветници и
представители на общинската администрация за изготвяне на Правила за отпускане на
еднократна безвъзмездна финансова помощ на физически лигщ. В изпълнение на т.П на решението
кмета на Столична община, със заповед № СОА20-РД91-37/13.02.2020 г., е определил състава
работната група, която в срок до 31.03.2020 г. да изготви и предложи на Столичен общински съвет
правила.
Председателят на работната група, със свое писмо № СОА20-ВК66-1448/17.02.2020 г. е
поискал информация за годишния размер, броя лица и видовете заболявания, за които е отпусната
еднократна безвъзмездна помощ по решения на СОС за периода от 2017 Г.-2019 г., като същата е
предоставена с писмо № СОА20-ВК66-1448-1 от 22.02.2020 г.
За периода от месец февруари 2020 г. до настоящия момент Столичен общински съвет не
е вземал решения за отпускане на средства по §4214 „Обезщетения и помощи по решение на
общинския съвет“ за безвъзмездна финансова помощ на физически лица.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
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С УВАЖЕНИЕ,
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ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО към
АИССОС. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат pdf.

Съгласувано чрез АИССО:
М. Симеонова, директор на дирекция Финанси“, 29.09.2021 г.

Д. Малчева, началник на отдел „Контролно-методически“, 29.09.2021 г.
Изготвил чрез АИССО:

А. Никифорова, гл. експерт в отдел „Контролно-методически“:, 29.09.2021 г.

Електронен документ, подписан с електронен подпис. Писмото се изпраща на адресата чрез АИССО към
АИССОС. Писмото съдържа интегрирани файлови приложения във формат pdf.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от ГЕОРГИ ИЛИЕВКмет на район „СЛАТИНА”

относно: отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ

правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

През месец август 2021 г. CO - район „Слатина“ загуби при злополука ценен
професионалист - Борислава

Савова, родена през 1971 г. Постъпила

е на работа в район „Слатина“ през 1988 г. и тук е преминал целият й

трудов път като

специалист в отдел АИО, ГРАО — 33 години. Колега, с много положителни оценки от

ръководството и гражданите. Прецизна при изпълнение на служебните си задължения,
компетентна и отзивчива. Майка на две деца, едното от които, Йоан

Савов, е

непълнолетно. Йоан е на 17 (седемнадесет) години и се нуждае от подкрепа, за да завърши

успешно средното си образование.
Съпругът на Борислава се грижи за децата, но доходите му са недостатъчни. Майката

на починалия служител на Столична община живее в общинско жилище, като е с много ниски

доходи и трудно се справя с погасяване на задълженията си като наемател. Нямат близки
роднини, които са в състояние да ги подпомогнат.

Предлагам Столичният общински съвет да приеме решение, с което да отпусне

еднократно на непълнолетния член на семейството сума в размер на 6 000 (шест хиляди) лева.

Приложение: удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, проект на решение
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

№...

на Столичния общински съвет

от.............. 2021 година

за отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:
Дава съгласие от бюджета на Столична община за 2021г., §4214
„Обезщетения и помощи по решение на общински съвет “ Йоан
Савов да бъдае отпусната еднократна парична безвъзмездна помощ в
размер на 6000 / шест хиляди/ лева.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински

съвет, проведено на...... 2021 г., Протокол №...... , точка..... от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК08-..... /...................... 2021 г. и е подпечатано е

официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)

Елен Герджиков

Съгласувал:
Десислава Милева - началник на отдел ПНО в район „ Слатина ”

