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изх. № РД.01.02-13 / 09.02.2023 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: Отпускане на еднократна парична помощ на Мирослав Йорданов Кехайов 

пострадал от пожар на 21.12.2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общински съвет Елена е постъпило заявление от Мирослав Йорданов 

Кехайов живущ в с. Константин, общ. Елена, ул. “Цар Симеон“ № 10, с вх. № РД.01.06 - 1 

10.01.2023 г. за отпускане на финансови средства за закупуване на дървен материал, за 

възстановяване на щети от пожар. В заявлението е посочено, че на 21.12.2022 г. е 

възникнал пожар в къщата му намираща се в с. Константин, общ. Елена, ул. “Цар Симеон“ 

№ 10, в следствие на който е изгорял целия покрив на къщата. 

Към заявлението е приложено Удостоверения от Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ Елена, което потвърждава изложените от заявителя обстоятелства. 

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 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

Общински съвет Елена: 

1. Отпуска на Мирослав Йорданов Кехайов, с ЕГН **********, еднократна парична 

помощ в размер на 1 500 лв. за възстановяване на щетите от пожара, възникнал 

на 21.12.2022 г. 
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2. Възлага на кмета на община Елена изпълнението на необходимите процедури по 

т. 1 от настоящото решение. Паричната помощ да се изплати след представяне на 

разходоoправдателни документи за закупени строителни материали. 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на 

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


