
 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от   НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  -  Кмет  на Община Смолян 
 

ОТНОСНО:Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на  

                      семейство Илчеви, пострадало от природното бедствие на 18.01.2018 г. 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  На 18.01.2018 г. сутринта около 05,45 часа, 3 вследствие на силния буреносен вятър е 

отнесен покриваът на семейство Илчеви, жители на Община Смолян. Засегната е цялата 

покривна конструкция на триетажната къща, находяща в гр. Смолян, кв.Райково, ул.„Георги 

Русинов“ №28, собственост на Валентина Христова Илчева и Кузман Христов Славчев. В 

къщата живеят следните лица: 

1. Валентина Христова Илчева – съпруга 

2. Георги Илиев Илчев – съпруг 

3. Христо Георгиев Илчев – син – пълнолетен 

4. Илия Георгиев Илчев – син - пълнолетен 

5. Кузман Христов Славчев – брат на Валентина Илчева 

          Кузман Христов Славчев е лице с увреждане с І-ва група инвалидност - 80%, притежаващ 

ЕР на ТЕЛК № 1783/139 от 07.08.2017 г.  

          Покривната конструкция на триетажната къща е на площ от 150 кв.м. За възстановяване 

на щетите от природното бедствие е представена от изпълнител количествено-стойностна 

сметка в размер на 14 672,40 лв. Семейството е в затруднено финансово-материално състояние,  

допълнително усложнено през зимата. 

         Съгласно чл.2, т.2, чл.10 и чл.16, ал.3 от Правилника за реда, начина  и условията за 

отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от Община Смолян, еднократна 

материална помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно, непредвидими и извънредно 

възникнали потребности на лица и семейства за възстановяване на щети от бедствия, аварии и 

пожари, като Общински съвет приема решение, с което определя и отпуска еднократната 

помощ. 

         Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация предлагам  на Общинския съвет - Смолян да вземе 

следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ  в общ размер на 1 500 лв. за 

закупуване на строителни материали за възстановяване на щети, нанасени от природното 

бествие на 18.01.2018 г., на живущите в триетажната къща.    

2. Упълномощава кмета на Община Смолян да извърши всички законови последващи 

действия. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ   

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

  

 

 


