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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

ГР.НЕДЕЛИНО  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Софка Асенова Пункова, жител на  гр. 

Неделино, ул.“Първи май“ №18 

 

УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общинска администрация гр. Неделино е постъпила молба с Вх.№ 93-00-276/02.03.2022 г. от 

Софка Асенова Пункова, жител на гр.Неделино, с адрес: ул.“Първи май“ №18, с искане за отпускане на 

еднократна финансова помощ, вследствие на възникнал пожар на 28.02.2022 г. 

При пожара е пострадал изцяло целият втори етаж на къщата, заедно с домашното имущество – 

бяла и черна техника, мебели, дървена дограма и врата, съгласно Удостоверение с рег. № 741000-

15/01.03.2022г. от РСПБЗН – гр.Златоград. 

От възникналия пожар е пострадал и синът на семейство Пункови - Велин Емилов Пунков, който е с 

изгаряния и е настанен за лечение в МБАЛ „Свети Георги“ гр.Пловдив. 

За възстановяване на щетите семейство Пункови се обръщат към кмета на община Неделино и 

общинските съветници за финансово подпомагане, тъй като нямат възможност сами да покрият 

разходите от нанесените материални щети. Семейството е безработно, жилището не е застраховано и е 

единствено за тях.  

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Неделино да обсъди и приеме следното 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Неделино дава съгласие да бъде 

отпусната финансова помощ на лицето Софка Асенова Пункова, жител на гр. Неделино, сума в размер 

на…………..лв. 

Приложение:    

1. Молба от Софка Асенова Пункова до община Неделино с Вх.№ 93-00-276/02.03.2022 г. и до Общински 

съвет с Вх.№ 65/07.03.2022 г. 

2. Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от община Неделино; 

3. Декларация; 

4. Удостоверение от Районна служба „ПБЗН“ гр.Златоград с Рег. №741000-15/01.03.2022 г. 

 

 

 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

 

Кмет на община Неделино 
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