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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

ПРОТОКОЛ
№1
Днес, на 12.12.2011 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в
стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което
присъстваха:
1. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Микерям Кадир Адям – секретар.
3. Невена Димитрова Георгиева – член.
4. Драгомир Дамянов Драганов – член.
5. Боян Симеонов Иванов – член.
6. Светлозар Милчев Донев – член.
Отсъства: Велико Димитров Великов – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни
пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Заявление на Айсел Хюсмен Хасанова с вх. № 436/08.11. 2011 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете.
2. Разглеждане на Заявление на Зехра Хасанова Феимова с вх. № 439/11.11. 2011 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци.
3. Разглеждане на Заявление на Снежана Асенова Яшкова с вх. № 440/11.11. 2011 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете.
4. Разглеждане на Заявление на Абибе Мехмедова Алиева с вх. № 510/06.12.2011 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете.
5. Разглеждане на Молба на Цанка Василева Маринова с вх. № 443/16.11. 2011 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
6. Разглеждане на Молба на Айше Мюмюнова Салиева с вх. № 445/17.11. 2011 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
7. Разглеждане на Докладна записка от Иван Николаев Николаев – Кмет на
Кметство село Кацелово с вх. № 457/22.11.2011 г. за отпускане на еднократна финансова
помощ за погребение на самотно живяло лице.
8. Разглеждане на Молба на Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 450/18.11. 2011 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ.
9. Разглеждане на Молба на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 488/28.11. 2011 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
10. Разглеждане на Молба на Ибриям Мехмедов Ибриямов с вх. № 489/28.11. 2011 г.
за отпускане на еднократна финансова помощ.
11. Разглеждане на Молба на Минка Петрова Петрова с вх. № 504/01.12.2011 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
12. Разглеждане на Молба на Яшар Елверов Юсеинов с вх. № 506/01.12.2011 г. за
отпускане на еднократна финансова помощ.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева:
Постъпило е Заявление от Айсел Хюсмен Хасанова от село Чилнов. В него заявява,
че на 22.10.2011 г. е родила детето Джан Ферхатов Хасанов. Представила е документи за
завършено от нея и бащата на детето – Ферхат Юсеинов Хасанов образование. От
общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата
родители имат постоянен и настоящ адрес в село Чилнов от години. Съгласно изискванията
на Наредба № 10 това заявление е редовно и майката на детето има право на 200 лева
еднократна финансова помощ.

2
В разискванията по първа точка взеха участие:
1. Невена Георгиева: Аз се запознах по-обстойно с Наредба № 10 и съм съгласна на
Айсел Хюсмен Хасанова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200
лева за раждане на първо дете.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям:
Второто заявление за еднократна помощ за раждане на дете е на Зехра Хасанова
Феимова от село Баниска. Особеното тук е, че има родени на 04.08.2011 г. близнаци –
Даниела Радованова Веженова и Радостина Радованова Веженова. Зехра има средно, а
бащата на децата – Радован Веженов Демирев – основно. От предоставената ни справка от
общинската администрация е видно, че майката на децата има постоянен и настоящ адрес в
село Баниска, докато адреса на бащата е в град Русе. Децата са записани на адреса на
майката. По тази причина и тази молба следва да бъде уважена като се съобразим с
разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и помощта ще бъде в размер на 50 %., тъй като бащата не е
жител на Общината.
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Боян Симеонов: Напълно съгласен съм помощта да е в размер на 50 %, тъй като
това е изискване на Наредба № 10.
По трета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева:
Следващото Заявление е от Снежана Асенова Яшкова от село Баниска за отпускане
на еднократна помощ за раждане на дете – Женгизжан Снежанов Асенов. Майката има
постоянен и настоящ адрес в село Баниска от 2007 г. Има завършено основно образование,
пълнолетна е, бащата е неизвестен. Тъй като това е второ нейно дете, съгласно
предоставената ни справка от общинската администрация, направих проверка, дали е
известен бащата на първото. Оказа се, че това е лицето Найден Данаилов Данаилов. Казвам
това, тъй като по Наредбата има ограничение на еднократната помощ за раждане на деца,
чиито родители са неизвестни. Предвид този факт, считам, че молбата следва да бъде
уважена, като еднократната помощ, която се отпусне според наредбата следва да бъде 250
лева.
В разискванията по трета точка взеха участие:
1. Татяна Василева: Съгласна съм с Невена. Майката има право на еднократна
помощ за раждане на дете, тъй като е ясно, че само това дете е с баща неизвестен.
По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев:
Това заявление е от Абибе Мехмедова Алиева и е за раждане на дете в семейство от
село Помен. Родителите са пълнолетни, имат адресна регистрация в селото. И двамата са
със средно образование. Заявлението им следва да се уважи, като помощта е в размер на
200 лева за раждане на първо дете.
В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Драгомир Дамянов: Щом всичко е според наредбата на Общинския съвет, нямам
нищо против да бъдат отпуснати тези пари.
По пета точка от дневния ред докладва Татяна Василева:
Тук вече започват молбите за отпускане на еднократна помощ, които не са за
раждане на дете, а за социално-слаби жители на Общината, които се нуждаят от помощ.
Първата е на Цанка Василева Маринова от град Две могили. Тя е адресирана до
кмета на общината, а той – ни я препраща за разглеждане по компетентност. Тя иска да и
бъде отпусната парична помощ за да може да си плати сметките за ток и вода. Твърди, че
съпруга получава минимално възнаграждение и има два кредита за изплащане, от които
няколко месечни вноски стоят непогасени. Към молбата си не е приложила никакви други
документи. От Дирекция “Социално подпомагане” сме получили справка, от която е видно,
че им е отказана помощ за отопление. Предвид обстоятелството, че тежкото финасово
състояние на Цанка и съпруга и не е от днес, считам, че тази молба не следва да бъде
уважена. Комисията по „Здравеопазване и социална политика” също е със становище да и
бъде отказана помощта.
В разискванията по пета точка взеха участие:
1. Боян Симеонов: Съгласен съм с г-жа Василева да не се уважава тази молба.
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По шеста точка от дневния ред докладва Боян Симеонов:
Следващата молба е от Айше Мюмюнова Салиева от град Две могили, която също е
за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление. Тя твърди, че живее сама и
получава пенсия. Поискала е от Дирекция “Социално подпомагане” еднократна помощ за
отопление, но е получила отказ, тъй като на адреса на който живее се водяг, че живеят и
децата. Моето мнение е че и тази молба е неоснователна и не следва да бъде уважена.
В разискванията по шеста точка взеха участие:
1. Невена Георгиева: Съгласна съм с г-н Симеонов. Щом от Дирекция Социално
подпомагане има отказ, не виждам защо ние трябва да отпускаме пари. Ще стане така, че
това ще стане практика за населението.
По седма точка от дневния ред докладва Микерям Адям:
Следващата молба е под формата на докладна записка и е от Кмета на село
Кацелово, с която иска, направените разходи от г-жа Красимира Кирилова Алиева от село
Кацелово за погребението на Нако Филипов Иванов от същото село да и бъдат
възстановени. Мисля, че няма какво да го обсъждаме. Молбата трябва да бъде уважена.
Разисквания по седма точка не бяха направени.
По осма точка от дневния ред докладва Невена Георгиева:
Предлагам следващите три молби да се разгледат общо. По тях няма какво да се
коментира толкова, тъй като Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е дала
становището си, като отказва отпускането на еднократна финансова помощ. Предлагам да
подкрепим тяхното становище.
В разискванията по осма точка от дневния ред взеха участие:
1. Татяна Василева: Съгласна съм с Невена Георгиева. Да вземем общо становище
по тях, като подкрепим това на комисията по „Здравеопазване и социална политика”.
По единадесета точка от дневния ред докладва Татяна Василева:
Следващата молба е от Минка Петрова Петрова от град Две могили. В нея тя моли за
помощ, тъй като е безработна и живее с психично болния си син Руско Петров, който се
нуждае от медикаменти, които в момента няма възможност да си за закупи. Комисията по
„Здравеопазване и социална политика” е дала положително становище и аз го подкрепям.
В разискванията по единадесета точка от дневния ред участие взеха:
1. Микерям Адям: Наистина, момчето е психично болно, и ако не приема лекарства
става обществено опасен. Съгласна съм с г-жа Василева да се отпусне еднократна
финансова помощ в размер на 120 лева.
По дванадесета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов:
В следващата молба става въпрос за отпускане на еднократна финансова помощ за
болно дете. Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е излязла с положително
становище и моето мнение е да го подкрепим като средствата бъдат получени от Христина
Ефтимова – Председател на Общинския съвет, която да съдейства за настаняване на детето
в болница за лечение.
В разискванията по дванадесета точка от дневния ред участие взеха:
1. Микерям Адям: Съгласна съм с г-н Симеонов. Да бъде отпусната еднократна
хинансова помощ в размер на 200 лева.
След приключване на разискванията, комисията прие следните
С Т А Н О В И Щ А:
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1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Айсел Хюсмен Хасанова да
бъдат отпуснати 200 лева за раждане на първо дете.
2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Зехра Хасанова Феимова да
бъдат отпуснати 250 лева за раждане на близнаци.
3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Снежана Асенова Яшкова да
бъдат отпуснати 250 лева за раждане на второ дете.
4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Абибе Мехмедова Алиева да
бъдат отпуснати 200 лева за раждане на първо дете.
5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” отказва на Цанка Василева Маринова
отпускането на еднократна финансова помощ.
6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” отказва на Айше Салиева Мюмюнова
отпускането на еднократна финансова помощ.
7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” отказва на Ваня Първанова Севастакиева
отпускането на еднократна финансова помощ.
8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Красимира Кирилова Алиева
да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 100 лева.
9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” отказва на Ахмед Еминов Байрактаров
отпускането на еднократна финансова помощ.
10. Комисията с 6 (шест) гласа „за” отказва на Ибриям Мехмедов Ибриямов
отпускането на еднократна финансова помощ.
11. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Минка Петрова Петрова да и
бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 120 лева.
12. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие на Яшар Елверов Юсеинов да
му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа.
Подписали протокола:
1. …………………
(Татяна Д. Василева)

4. …………………
(Драгомир Д. Драганов)

2. …………………
(Микерям К. Адям)

5. …………………
(Боян С. Иванов)

3. …………………
(Невена Д. Георгиева)

6. …………………
(Светлозар М. Донев)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

