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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ

на лицето Андрей Димитров Маринов от с.Крива бара.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация гр.Брусарци е постъпила молба-декларация
от
Андрей Димитров Маринов от с.Крива бара, с искане за отпускане на еднократна
финансова помощ по реда на чл.3 т.2 от Правилата за условията и реда за подпомагане на
физически лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци
/Правилата/ за възстановяване на щети от възникнал пожар в обитаваното от
семейството му жилище.
Андрей Маринов отправя молба за отпускане на еднократна помощ за
възстановяване и привеждане в годност за обитаване на жилището, в което е живял.
Къщата се намира в с.Крива бара, ул.”П.Напетов” № 14. При възникнал пожар на
19.07.2015 г. през нощта /по данни на РС „ПБЗН” Лом – по неизяснени все още причини/
изгарят покривната конструкция и дървената дограма на къщата, както и голяма част от
имуществото на семейството.
Андрей Маринов е самотен родител с две непълнолетни деца. Семейството се
издържа от месечните помощи по реда на чл.7 от ЗСПД и присъдените на децата
издръжки. Обитават горецитираното жилище под наем, без заплащане, а срещу
задължение за грижи за дома. Към момента семейството живее при роднини.
Водени от принципите за осигуряване на обитаема среда за живот и опазване на
живота и здравето на детето и отчитайки незадоволителното финансово-материално
състояние на семейството, Постоянната комисия по чл.10 ал.1 от Правилата дава
становище да се отпусне еднократна финансова помощ в размер на 600,00 лв., като помота
бъде дадена в натура под формата на строителни материали.
На основание чл.10 ал.1 т.6 от Правилата, правя предложение за отпускане на
еднократна финансова помощ на Андрей Димитров Маринов от с.Крива бара, от
заделените за целта средства в общинския бюджет и предлагам следния проект за
решение:

На основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Отпуска еднократна финансова помощ по реда на чл.3 т.2 от утвърдените „Правила за
условията и реда за подпомагане на физически лица с еднократни финансови помощи от
бюджета на община Брусарци”, в размер на 600,00 /шестстотин лв./ на Андрей Димитров
Маринов от с.Крива Бара за възстановяване на щети по опожареното жилище, като
помощта бъде предоставена под формата на строителни материали.
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