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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Председателите на групи общински съветници:

Димитър Димитров и Капка Пандурска - ПП „ГЕРБ“,
Данаил Лалев и Огнян Пешков -  Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА“,
Ердоан Узунов -  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“,
Петьо Петков -  Коалиция „ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА СЕВЛИЕВСКА ОБЩИНА‘

2.3. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ от Бюджета на 
Община Севлиево за 2014 година за покриване неотложни разходи на пострадали 
лица, в резултат на взрив, възникнал на 08.03.2014 година на ул. Васил Левски №54, 
гр.Севлиево

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с възникналия взрив на 08.03.2014 г. в жилищна сграда, находяща се на 
ул. „Васил Левски“№54, гр.Севлиево е назначена Комисия от Кмета на община Севлиево за 
извършване на оглед и оценка на нанесените в района щети. Комисията в Констативен 
Протокол от 10.03.2014 година установява, че жилищната сграда и гараж на адрес: ул.Васил 
Левски №54, собственост на Сергей Алексиев Ангелов са изцяло съборени, а жилищните 
сгради на адреси: ул.Васил Левски №52, собственост на Фатме Мехмедова Асанова и 
ул.Васил Левски №56, собственост на Али Яшаров Ферадов и Айше Османова Ферадова 
имат нанесени значителни щети, нодробно описани в цитирания протокол.

Извършена е оценка на нанесените щети и са направени предписания за 
предприемане на необходимите действия от страна на собствениците. Освен материалните 
щети в семейството на Сергей Ангелов е неотложна необходимостта от лечение на 
пострадалото дете, в резултат на трагичния инцидент.

С оглед характера на случилото се и последствията за семействата на 
горепосочените лица, предлагаме същите да бъдат подпомогнати с еднократна финансова 
помощ, съобразно тежестта на нанесените щети. Отпуснатите средства частично ще 
покрият непредвидимо и извънредно възникнали комунално-битови потребности за 
възстановителни дейности по основни жилища и лечение на пострадалите лица.

Предвид гореизложеното, предлагаме на Общинския съвет-Севлиево да вземе 
следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет -  Севлиево:



1. Отпуска еднократна финансова помощ от Бюджета на Община Севлиево за 2014 година 
за покриване неотложни разходи на пострадалите лица, в резултат на взрив, възникнал 
на 08.03.2014 година на ул. Васил Левски №54, гр.Севлиево, както следва:

-  На семейството на Сергей Алексиев Ангелов -  8000 лв.
-  На семейството на Фатме Мехмедова Асанова - 3000 лв.
-  На семейството на Али Яшаров Ферадов - 3000 лв.

2. Средствата да бъдат предоставени от Общинския бюджет за 2014 година, бюджетна 
дейност 284 -  Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии.

Председатели на групи общински съветници: 

за ПП „ГЕРБ“ :

1. Димитър Димитров

2. Капка Пандурска 

за Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВ

1. Данаил Лалев

2. Огнян Пешков 

за ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВ

Ердоан Узунов 

за Коалиция „ЗА ЕВРОПЕЙСКО 

СЕВЛИЕВСКА ОБ 

Петьо Петков

инж.КЙ, инж.ВМ


