ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 872
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 82 от 01.08.2019 г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на жител на гр. Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов— Заместник-Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 3 и чл. 5, т. 5 от
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, във
връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в
предложение с вх. № 130/31.07.2019 год. на Заместник-Кмета на община Куклен фактически
основания,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на
Атанас Христев Белчев от гр. Куклен, ул. „Опълченска“ № 46 за покриване на част от разходите
за погребение на сина му, в размер на 3 000 лв.
2. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация“, § 42*14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.
3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 873
Взето на Извънредно заседание с Протокол № 82 от 01.08.2019 г.
ОТНОСНО: Осигуряване средства на лице в затруднено финансово състояние,
жител на община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед— Заместник-Преседател на ОбС
Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 5, т. 5 от Правилника за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, чл. 60, ал. 1 от
Административно процесуалния кодекс, предвид изложените в предложение с вх. №
131/31.07.2019 год. на Заместник-Председателя ОбС Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократна финансова
помощ на Затие Шабан Хайрулах от гр. Куклен, ул. „П. Хилендарски“ № 14, в размер на
1 000 лв., като в срок от два месеца да отчете направените разходи с разходооправдателни документи.
2. Средствата да се изплатят от дейност 122 „Общинска администрация“, § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.
3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото
решение.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнение на
решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 11

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се ”

- 11
- 0
- 0
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
Стефан Куцинов

