
~ 

ој ?о~3 
д0 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Наталия Кръстева 

Общински съветник в Общински съвет - Русе 

ОТНОСНО: Парично дарение за пострадалите от опустошителното земетресение в 

Релублика Турция 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Трагедията, която разтърси съседна Турция и отне хиляди човешки животи, 

отприщи вълна от съпричастност по целия свят. Истинската човечност и подкрепа, както 

знаем, се изразява не само в думи, а в реални действия там, където и когато те са нужни. 

Много хора в България подадоха ръка, много хора със сърце се впуснаха да помагат - и с 

вещи от първа необходимост за бедстващите в зимния студ по руините, които 

остава след себе си опустошителното земетресение. 

Тъй като безкористната помощ, няма нужда от себеизтъкване, оставяме настрана 

всички действия и инициативи на други институции, защото, както е писано, „истината 

се оправдава с делата". 

В човешката съпричастност няма и не може да има политически популизъм. 

Освен обаче личната и общностна инициатива на много места в България, в 

кампаниите за подкрепа на пострадалите хора се включиха и много общини. 

До момента Община Русе не е подела и реализирала подобна подкрепа. Обръщам 

се към всички общински съветници и към кмета на града Пенчо Милков с предложение 

дори и закъснало, незабавно да се предприемат действия в помощ на нуждаещите се. 

Предлагам община Русе да предостави дарение от 10 000 лв. В помощ на 

нуждаещите се наши съседи. 

На сайта на посолството на Република Турция е предоставена банкова сметка за 

дарения. 

Предвид изложеното, и на основание чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, предлатам Общински съвет - Русе да вземе следното 



РЕШЕНNЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и чл. 

34, ал. 4 от 30С, Общински съвет - Русе реши: 

Дава съгласие Община Русе да дари сумата от 10 000 лева /десет хиляди лева/, 

които да бъдат използвани за подпомагане на бедстващите от опустошителното 

земетресение, по банкова сметка за дарения, посочена на сайта на Посолството на 

Република Турция, а именно: 

BANKA ADI: Т.С. ZIRAAT BANKASI 

A.S. - SOFIA BRANCH 

HESAP ADI: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

BGN HESAP : 
IBAN:BG64TCZB93501010150300 


