
 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН  

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от   НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  -  Кмет  на Община Смолян 
 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на  

                       Г. Б. и на З. Д. за възстановяване  на щети от възникналия пожар  на  

                       13.04.2018 за възникналия пожар  на  

  

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

В Община Смолян са постъпили заявления с вх. № ХСД000097/16.04.2018 г. от Г. 

Б. - жител на гр. Смолян, ул.„Иван Карастойков“ № 54 и заявление с вх. № ДЛ003838/ 

17.04.2018 г. от  З. Д., живуща в гр. Смолян, ул.  „Иван Карастойков“ №56, с искане за 

отпускане на еднократна финансова помощ за възстановяване на щети от пожар възтикнал 

на 13.04.2018 г. Пожарът е ликвидиран от Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ гр. Смолян, за което е представено Удостоверение № УРИ-

740600-81-13.04.2018 г. Вследствие на пожара е унищожена покривната конструкция на 

двете къщи, таванския градоред, като стените са частично унищожени. Цялото 

обзавеждане е негодно за употреба, поради което къщата не може да се обитава.  

           І. Засегнатата  от пожара еднофамилна къща от градоред е собственост на Г. Б., със 

застроена площ от 59 кв.м.  В нея живеят 2 лица: 

1. Г.  Б. - баща   

2. Хр.  Б. – син - пълнолетен 

Г. Б. е в затруднено финансово състояние и с невъзможност да си закупи строителни 

материали, необходими за  възтановяването на щетите от пожара. Представил е към 

заявлението следните документи: 

• Нотариален акт за продажба на право на собственост върху недвижим имот 

№136 от 2005 г.;  

• Удостоверение № УРИ: 740600-81/13.04.2018 г. издадено от  Районна служба 

Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Смолян;   

• Подписани са  Декларация по Приложение № 3  за реда, начина  и условията 

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

както и Декларация по Приложение № 4 за отпускане на еднократна помощ 

на лица и семейства от Община Смолян за съхраняване и обработка на лични 

данни; 

        ІІ. Също засегната от пожара е и еднофамилната къща с разгъната  застроена  площ от 

92 кв.м.. и е собственост на З. Б. Д..  В нея живеят  4 лица:   

1. З. Б. Д. – съпруга 

2. С. И. Д.  – съпруг 



3. М. С. Д. – дъщеря – пълнолетна 

4. Р. С. Д. –  дъщеря – пълнолетна 

            Към заявлението са представени следните документи:  

• Нотариален акт за продажба на право на собственост върху недвижим имот 

№192 от 2016 г.;  

• Удостоверение № УРИ: 740600-81/13.04.2018 г. издадено от  Районна служба 

Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Смолян;   

• Опис на вредите от  Застрахователна компания  „УНИКА” АД  за пострадалото 

от пожара имущество и  

• Засрахователна полица - Застрахователен сертификат №  180012Х0876 

издаден от ЗК „УНИКА” АД – клон Смолян за застраховане на имущество за 

покриване на рискове от пожар, съгласно сключен договор за застраховка на 

имущество като обезпечение по кредит.   

• Попълнени Декларация по Приложение № 3  за реда, начина  и условията за 

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

и Декларация по Приложение № 4 за отпускане на еднократна помощ на лица 

и семейства от Община Смолян за съхраняване и обработка на лични данни; 

На основание чл.11, ал.2, т.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, ако нуждаещите се лица отговарят на следните условия:  

- поразеното жилище е единствено за семейството,  

- не е застраховано  

- и за него има документ за собственост.  

В случая жилището на З. Б. Д. е единствено, има нотариален акт за право на собственост, 

но имуществото е засраховано със застрахователна полица - застрахователен сертивикат 

№ 180012Х0876 издаден от ЗК „УНИКА” АД – клон Смолян застраховка  като 

обезпечение по кредит.  

         Съгласно чл.2, т.2, чл.10 и чл.17, 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 

размера  и отпуска еднократната помощ. 

         Във връзка с гореизложеното и на основание чл.2, т.2, чл.10, чл.11, ал.2, т.3  и чл.17, 

ал.3 от Правилника за реда, начина  и условията за отпускане на еднократна помощ на 

лица и семейства от Община Смолян  и чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация предлагам  на Общинският 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 600 

лв. (шестотин лева) за закупуване на строителни материали за възстановяване на 

материални щети, нанасени от пожара на 13.04.2018 г., на Г. Х. Б., живущ в гр. 

Смолян, ул. „Иван Карастойков“ №54  .   

 

2. Не дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова  помощ на З. Б. Д., живуща 

в гр. Смолян, ул.„Иван Карастойков“ №56, поради факта, че същата е представила 

засатрахователна полица със Застрахователен сертификат №  180012Х0876 издаден от 

ЗК „УНИКА” АД – клон Смолян за  покриване на рискове от причинен на 13.04.2018 г. 



пожар и подписала Декларация по Приложение №3 от Правилника за реда, начина  и 

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

че основното жилище е застраховано.   

 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички законови последващи 
действия. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ   

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


