
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЕЛЕНА  

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 e-mail: obs@elena.bg 
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изх. № РД.01.02-22 / 16.02.2022 г. 

 

 

ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев - председател на Общински съвет Елена 

 

 

Относно: Предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от 

общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова 

Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общински съвет Елена е постъпило заявление от Пламена Йорданова 

Николова живуща в гр. Велико Търново, ул.“ Проф. Илия Янулов“ № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 15 

(вх. № РД.01.06 - 5 / 01.02.2022 г.) за отпускане на финансова помощ в размер на 1000 лв. 

и строителна дървесина – едра 8 куб. м и средна строителна дървесина 6 куб. м, за 

възстановяване на щети от възникнал пожар. В заявлението е посочено, че на 25.01.2022 г. 

е възникнал пожар в къща намираща се в гр. Елена, ул. “Хаджи Сергей“ № 9 А, нейна 

собственост, прехвърлена през месец март 2019 г. чрез покупко-продажба от баба й Мария 

Стоянова Иванова.  

Към заявлението са приложени:  

 Удостоверения от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

Елена, което потвърждава изложените от заявителя обстоятелства. 

 Нотариален акт за покупко-продажба на недвижимия имот; 

 Експертно решение за ТЕЛК на Мария Стоянова Иванова; 

Общински съвет Елена има наложила се в годините практика да подпомага пострадали от 

пожари и други природни бедствия жители на общината в натура (предоставяне на стояща 

дървесина на корен от общински горски територии) и / или с финансови средства 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 111, ал. 2, т. 2, от Закона за горите, Общински 

съвет Елена: 

1. Предоставя на Пламена Йорданова Николова, с ЕГН **********, стояща 

дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии, както 

следва:  едра строителна дървесина - 8 куб. м. и средна строителна дървесина - 6  

куб. м., като я освобождава от заплащане на всички видове такси и цени на 

услуги, свързани с процеса на добиване на дървесината и транспортирането ѝ до 

съответното местоназначение.   

2. Отпуска на Пламена Йорданова Николова, с ЕГН **********, финансова помощ в 

размер на 1 000 лв. за възстановяване на щетите от пожара, възникнал на 

25.01.2022 г. 

3. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по 

т. 1 и т. 2 от настоящото решение. Паричната помощ по т. 2 да се изплати след 

представяне на разходоoправдателни документи за закупени строителни 

материали. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


