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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

ОТНОСНО: Финансово подпомагане на лицата, изградили надгробни знаци на своите близки, които са засегнати при вандалската проява на 6 септември 2018 година в мюсюлманската част в Гробищния парк на град Добрич 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 6 септември 2018 г. в гробищния парк на град Добрич е извършено вандалско посегателство върху множество надгробни паметници на покойници мюсюлмани. 
След обстоен анализ на възникналата ситуация заедно с Общинското предприятие „Обреден дом“ гр.Добрич, и огледи на място, Ви поднасям следната информация: 
Общият брой на нарушените надгробни знаци е 30 броя. Същите са диференцирани в две групи: 1. Двадесет и два бр. надгробни знаци, които са само отлепени от бетонната основа, върху която са поставени и които могат да бъдат ремонтирани и да се възстанови техният първоначален вид и 2. Осем бр. надгробни знаци, които са изцяло разрушени, поради което не е възможно да бъдат ремонтирани и възобновени,  необходимо е същите да бъдат подменени.  След направено от наша страна проучване и анализ, необходимите финансови средства по ремонтите и подмяната на елементите на надгробните знаци ще възлязат на обща стойност до 2500 лв. 
С настоящата докладна записка, предлагам Общински съвет град Добрич да вземе решение за финансово подпомагане на лицата, изградили трайни надгробни знаци на своите близки, които са засегнати при вандалската проява в гробищния парк на град Добрич на 6 септември 2018 г. при следните условия и размери:
	За лек ремонт /изправяне/ на надгробен знак – до 40 лв.

За основен ремонт (изработка на нов) надгробен знак –  до 200 лв.
Необходимите финансови средства да бъдат отпуснати след подадено заявление от правоимащо лице и представена фактура за извършената услуга.
Сумата ще бъде осигурена от Резерва за непредвидени и неотложни разходи. 
	Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                             
                        																				ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, реши:
1. Община град Добрич да подпомогне финансово, лицата засегнати при вандалската проява на 6.09.2018 г. в гробищния парк на град Добрич на обща стойност до 2500 лв. при следните условия и размери:
	За лек ремонт /изправяне/ на надгробен знак – до 40 лв.

За основен ремонт (изработка на нов) надгробен знак –  до 200 лв.
Необходимите финансови средства да бъдат отпуснати след подадено заявление от правоимащо лице и представена фактура за извършената услуга.
2. Сумата да се осигури от Резерва за непредвидени и неотложни разходи до размера на фактически изплатени суми, но не повече от 2 500 лева.
   3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.
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