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

ПРОТОКОЛ
№ 59
Днес, на 24.09.2015 г. от 10.00 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:
2. Микерям Кадир Адям – секретар.
3. Велико Димитров Великов – член.
4. Светлозар Милчев Донев – член.
5. Боян Симеонов Иванов – член.
6. Невена Димитрова Георгиева – член.
Отсъстват: 1. Татяна Димитрова Василева – председател.
2. Теодор Атанасов Андреев – член.
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки,
единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Отчет от Николай Христов с вх. № 301/03.09.2015 г., относно:
Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и
състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. на Община Две могили.
2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/18.09.2015 г.,
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2015 г., актуализация на плана за
капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за сметките
за средствата от европейския съюз за 2015 г.
3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.09.2015 г.,
относно: Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на Общински
съвет Две могили.
4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова и Татяна Василева с вх. №
341/24.09.2015 г., относно: Удържане на дължимите лични осигуровки от общинските съветници.
5. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 308/08.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, живееща в
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 104.
6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 309/08.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две
могили, на улица „Захари Стоянов” № 15.
7. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 310/08.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 164.
8. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 311/08.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева, живееща в
село Острица за раждане на първо дете – Светлозара Начева Димитрова.
9. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 312/08.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в
град Две могили за раждане на второ дете – Семир Исуфов Идиризов.
10. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 319/16.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в
град Две могили за раждане на първо дете – Еге Сунаев Фикретов.
11. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 320/16.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Инна Миткова, живееща в град Две
могили за раждане на второ дете – Соня Станиславова Иванова.
12. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 321/16.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в
град Две могили за раждане на второ дете – Йоанна Любчева Живкова.
13. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 327/17.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в село
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57.
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14. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 328/17.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милена Колева Асенова, живееща в село
Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 34.
15. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 333/18.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Борисова Момчилова, живееща
в село Баниска, на улица „Иглика” № 14.
16. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353 от 25.09.2015 г.,
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Иванов Симеонов, живееща в село
Баниска, на улица „Христо Ботев” № 58.
По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка е във
връзка с постъпил Отчет за изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз,
други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015
г. на Община Две могили.
Бюджетът на община Две могили за първото тримесечие на 2015 г. е в размер на 6299820
лева, в това число:
- приходи за държавни дейности 2687161 лв., от които държавен трансфер на обща
допълваща субсидия 2484069 лв.; приход от наем земя на училищата – 9534 лв.; временно
съхранявани средства /минус/- 13467 лева и преходен остатък – 207025 лв.
- приходи за местни дейности 3612659 лв., от тях: данъчни приходи 503120 лв., неданъчни
приходи 1707470 лв., обща изравнителна субсидия 521500 лв.; обща изравнителна за зимно
снегопочистване – 64200 лв., целева субсидия за капиталови разходи 340900 лв., трансфери
/минус/ - 55303 лева, временни безлихвени заеми – 42000 лв.; операции с финансови активи 58050 лв, временно съхранявани средства /минус/- 15004 лева, погашение по дългосрочни кредити
– /минус/ - 26432 лева, друго финансиране /минус/ - 124067 лв., преходен остатък – 596225 лв.;
и съответно план за разходите в размер на 6 299 820 лева, от които
- разходи за държавните дейности - 2687161 лева;
- разходи за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи 320774 лева;
- разходи за местни дейности 3168853 лева.
През отчетния период са извършени промени по бюджета на общината.
Планът на приходите за държавни дейности е в размер на 2 946 058 лв, от които приходи
от наем на земя – 8000 лв, приходи от наем на имущество – 1829 лева и внесен данък за тях /минус/-295 лв, държавен трансфер на обща допълваща субсидия - 2475697 лв.; целева субсидия за
безплатен транспорт на ученици и по намалени цени на ветерани и ученици – 202328 лв, целеви
трансфери за проект „Личен асистент” – 40824 лева, трансфери МТСП по програми за временна
заетост– 24117 лв., събрани средства и извършени плащания по проекти на СОУ Две могили и ОУ
Баниска /минус/ - 13467 лева и преходен остатък – 207025 лв.
Планът на приходите за местни дейности е в размер на 3 639 734 лв., от тях: данъчни
приходи 503120 лв., неданъчни приходи 1712619 лв., обща изравнителна субсидия 585700 лв., като
от тях - снегопочистване на общинска пътна мрежа – 64200 лв, целева субсидия за капиталови
разходи 340900 лв, целеви трансфери - 12861 лева, в т.ч. планирани средства „Трапезария” – 9429
лева и възстановено ДДС по мярка 226 – 3432 лева и други трансфери. Получени средства по
ПУДООС – 12496 лева
Годишният план на трансферите е в размер на 5903462 лева. По параграф 7600 “Временни
безлихвени заеми за средства от Европейския съюз” – 42000 лв са възстановени заеми от сметки
на средства от Европейския съюз.
След отразяване на всички корекции, и направената актуализация на бюджета за първото
шестмесечие на 2015 г. планът на сборния бюджет на община Две могили е 6 585 792 лева, от
които: държавни приходи 2 946 058 лева; местни приходи 3 639 734 лева, съответно: разходи за
делегиране от държавата дейности 2 946 058 лева; разходи за местни дейности 3 273 475 лева;
разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансиране с общински приходи 366 259 лева.
Изпълнението на приходите с държавен характер е в размер на 1534244 лева. Ръстът
спрямо предходната година е 107.5 %.
Приходите с местен характер са в размер на 1700000 лева. Ръстът спрямо 2014 г. е 87 %.
Изпълнението на разходите за държавни дейности на община Две могили за отчетния
период са в размер на 1534244 лева.
Към 30.06.2015 г. има просрочени задължения в държавни дейности в размер на 33198
лева, основно от горива и съдебни обезщетения и разноски в социалните услуги.
Изпълнението на разходите за местни дейности е 1615934 лева.
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Просрочените задължения към 30.06.2015 г. в местни дейности са 175037 лв. От размера
на просрочените задължения 99728 лева са на второстепенните разпоредители в общината.
Общото изпълнение на приходната и разходната част по бюджета за първото шестмесечие
на 2015 г. на общината възлиза на 3 234 244 лева.
През отчетния период на 2015 г са постъпили средства по сметки на Европейския съюз от
Национален фонд – 53562 лева: в т.ч. по програма „Развитие на човешките ресурси” – 79804 лева;
Оперативна програма „Административен капацитет” – 47579 лв. За същия период по сметката за
средства от Европейския съюз от ДФ „Земеделие” са постъпили приходи от бюджета за
възстановяване на лихви по текущи банкови сметки на УО – 3197 лева.
Остатъка от предходната 2014 година е – 669445 лева, от „Разплащателна агенция” –
662713 и от „Национален фонд” – 6728 лева.
Плана за капиталовите разходи по сметките от Европейския съюз са 715280 лева.
Изпълнението на капиталовите разходи на сметките от Европейския съюз за отчетния
период на 2015 г. е 664478 лева.
Към 30.06.2015 година общината има дълг в размер на 103524 лева главница и 12422,84
лихва.
С Решение № 203 от 13.08.2008 г. на Общински съвет Две могили е отпуснат паричен заем
на общинска фирма „Черни лом 2008” ЕООД в размер на 221728 лв. До края на отчетния период
са погасени 163678 лева. Дълга към общината на общинската фирма към 30.06.2015 година е
58050 лева.
Предлагам да подкрепим предложеният ни проект на решение.
Разисквания по първа точка не бяха направени.
По втора точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Направените разходи за
командировки на кмета на общината за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. са в размер на 130
лева. За същия период Председателят на ОбС няма направени разходи за командировки.
Предлагам да приемем предложението.
Разисквания по втора точка не бяха направени.
По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Преди края на третото
тримесечие се направи пълен анализ на приходната и разходната част на бюджета на общината
към 30.09.2015 г. Постъпиха и докладни записки от второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити и Читалище с. Батишница.
В приходната част
- Намалява се вноската към Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе по
Закона за управление на отпадъците с 16 258 лв, поради по-малкия обем отчетени отпадъци. Този
разход бе планиран от изравнителната субсидия. Освободените средства се насочват за покриване
на вноските в Сибанк по обслужване на банковата гаранция по проекта на читалище Две могили за
месец юли, август и септември, с което тя приключва; покриване на разходи по поддръжката на
реновирания градски парк, включващи ел.енергия, вода и охрана.
Прави се разместване в параграфите за продажби на активи – 30 000 лв. се преместват от
пар. 40-40 „Продажба на земя” в пар.40-29 „Продажба на др.ДМА”.
В приходната част се намалява параграф 62-02 „Предоставен трансфер по
извънбюджетната сметка” с 52 802 лв. Там беше предвидено да се прехвърлят по
извънбюджетната сметка на общината средства от продажби на ДМА за разплащане на разходи по
мярка 321 и 321. Този разход ще се извърши със средства от субсидия, което намира отражение в
актуализирания списък на капиталовите разходи и актуализирания Индикативен годишен разчет
за сметките за средствата от европейския съюз за 2015 г
Разходната част се променя с преструктуриране на разходите в почти всички дейности.
В читалище с. Батишница се извърши текущ ремонт със собствени средства, които не бяха
достатъчни и молбата им беше да бъдат подпомогнати за довършителни работи с 200 лв.
Общински съвет Две могили е изявил готовност това да стане със средства от икономиите му от
Фонд Работна заплата.
Част от резерва в размер на 5917 лв. се използва за покриване на разходи по задължителни
застраховки на направените ремонти по мярка 321 и 322, за придобитото оборудване по мярка 226.
Извършени са и текущи ремонти в ЦДГ Две могили, в Земеделския център, в две стаи в
общинска администрация Две могили, в ритуалната зала на кметство Бъзовец, в Летния театър в
Две могили, поправени са и счупените уреди в новоремонтирания парк в Две могили на обща
стойност 14 726 лв. Тези разходи се покриват от намаляване на пар. 51-00 във функция „Отбрана и
сигурност”, обект „Укрепване свлачище с.Пепелина – подобект „Подмяна на водопровод”, тъй
като водопровода е ремонтиран от Водоснабдяване и канализация Русе
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По докладна записка от директора на ОДК Две могили 5000 лв. се преместват в параграф
52-03 за закупуване на 5 бр. климатици от параграф 01-01.
От реализираните икономии от незаети бройки в дофинансирана дейност „Общинска
администрация” се покриват разходи в останалите дейности – за улично осветление, добив на
дървесина в поделенията на общината, за озеленяване и др.
Всички корекции са представени по-долу в табличен вид
В Капиталовата програма като се променят източниците на финансиране както следва:
- В обект „Укрепване свлачище с.Пепелина – подобект „Подмяна на водопровод”се
намаляват разходите с 14 726 лв.
- В обект „Рехабилитация ул. "Дружба" Две могили” общия размер се запазва, като 40 198
лв. са за сметка на субсидия, разликата остава от продажби;
- Обект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с.
Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” по мярка 322» се премества
от списъка на капиталовите разходи от извънбюджетната сметка в бюджетната сметка на
общината и разхода ще е за сметка на субсидията в размер на 3 100 лв.
- Обект „Проектно-проучвателни работи /Рехабилитация ОПМ по път RSE 1082 ,разклона
Чилнов-Бъзовец до център Баниска с водопровод и път TGV 1137 землище Цар Асен до център
Баниска с водопровод/-досегашна Мярка 321” ще е за сметка на приходи от от продажби на ДМА
/93 000 няма да бъдат отворени през 2015 г.
-Обект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-І-5 /Обретеник-Бяла/граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до
км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в
с. Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км.
3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с.
Чилнов, Община Две могили, област Русе” по мярка 321» се премества от списъка на
капиталовите разходи от извънбюджетната сметка в бюджетната сметка на общината и разхода ще
е за сметка на субсидията в размер на 49 702 лв.
- Придобиване на материални дълготрайни активи – „Закупуване на колесен трактор-втора
употреба” се заменя със „Закупуване на снегорини – 2 бр” – стойността остава непроменена.
- Добавя се „Закупуване на климатици в ОДК Две могили – 5 бр. на стойност 5 000 лв.
Предлагам да подкрепим предложението.
Разисквания по трета точка не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: За периода от началото
на мандата до 31.01.2013 г. общинския съвет неправилно определя възнагражденията на
общинските съветници. Съгласно констативен протокол от извършена проверка от НОИ,
осигурителните вноски на общинските съветници е следвало да се внасят при спазване на
разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социалното осигуряване. Предлагам да подкрепим
докладната записка.
Разисквания по четвърта точка не бяха направени.
По пета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е молба за
отпускане на еднократна финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, в която тя твърди, че
преди три месеца е заболяла от онкологично заболяване, в следствие на което е била оперирана.
Лечението е доста продължително, трябва да посещава хемодиализа, след което и предстои
лъчетерапия. В предвид това положение ще бъде дълго време в болничен и няма да може да
разполага със средствата, с които е разполагала до този момент. Необходими са и средства за
закупуване на дърва за зимния период. Моли ни за помощ. Предлагам да и отпуснем помощ във
вид на дърва, а именно 5 куб. дърва.
Разисквания по пета точка не бяха направени.
По шеста точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е молба за
отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев Белчев. В нея той твърди, че от 12
години страда от остра бъбречна недостатъчност, поради което се налага три пъти в седмицата за
по 4 часа да посещава Центъра по хемодиализа в град Русе. Всичко това са разходи, със средствата
за които той не разполага. Необходими са му и средства за закупуване на лекарства и
медикаменти, с които да си поддържа здравословното състояние. Моли ни за помощ. Предлагам
да отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по шеста точка не бяха направени.
По седма точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Постъпила е молба за
отпускане на еднократна финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов. В нея той твърди, че
преди 3 месеца му е направена операция на сърцето с поставяне на биологична клапа и сега му
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предстои поредната операция за поставяне на аортна протеза. Двамата със съпругата си са
безработни, а са му необходими средства за закупуване на лекарства. Моли ни за помощ.
Предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по седма точка не бяха направени.
По осма точка от дневния ред докладва Велико Великов: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 200 лева за раждане на първо дете.
Разисквания по осма точка не бяха направени.
По девета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 250 лева за раждане на второ дете.
Разисквания по девета точка не бяха направени.
По десета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 200 лева за раждане на първо дете.
Разисквания по десета точка не бяха направени.
По единадесета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 250 лева за раждане на второ дете.
Разисквания по единадесета точка не бяха направени.
По дванадесета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Всички необходими
документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок. Сумата, която се полага
в случая е 250 лева за раждане на второ дете.
Разисквания по дванадесета точка не бяха направени.
По тринадесета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е молбата
за отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова. В нея тя твърди, че е болна
от паркинсон тежка форма, като в следствие на това са и правени две операции от дискова херния
и движението и е много затруднено. Кандидатствала е да ползва услугата „Личен асистент”, но не
е била одобрена. За лечението и са необходими лекарства, които са много скъпи и е непосилно да
си ги купува ежемесечно. Съпругът и Мехмед Хасанов Мехмедов също е безработен. Нямат
никакви странични доходи, моли ни за помощ. Предлагам да и отпуснем еднократна финансова
помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по тринадесета точка не бяха направени.
По четиринадесета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпила е
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Милена Колева Асенова. В нея тя
твърди, че е самотна майка на дете, което е записано като редовна ученичка в 9 клас в СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий” град Две могили. За започване на учебната година няма възможност да
подготви дъщеря си – Мария Валериева Асенова. Г-жа Асенова е безработна и се грижи за болната
си майка, която е с тежко заболяване. Няма никакви странични доходи, моли ни за помощ.
Предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 лева.
Разисквания по четиринадесета точка не бяха направени.
По петнадесета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпила е молбата
за отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Борисова Момчилова. В нея тя твърди,
че е пенсионерка с минимална пенсия. Грижи се за внучето си – Наталия Танева Първанова, тъй
като майката на детето го е изоставила. Майката на детето е самотна майка, получава детски, но не
ги предоставя за ползване на детето. В момента г-жа Първанова е подала молба в ДСП за
настаняване на детето при нея, но все още не е одобрена. Детето е записано в ЦДГ в Баниска, но
не посещава заведението, тъй като нямат средства. Няма никакви странични доходи, моли ни за
помощ. Предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по петнадесета точка не бяха направени.
По шестнадесета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпила е
молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Борисова Момчилова. В нея
той твърди, че е пенсионер с минимална пенсия. Къщата, в която живее е много стара и на места
дори порутена. Страда от параноидна шизофрения и е със 75 % ТНР. Живее сам и няма кой да се
грижи за него. Няма никакви странични доходи, моли ни за помощ. Предлагам да му отпуснем
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.
Разисквания по шестнадесета точка не бяха направени.

След приключване на разискванията, комисията прие следните
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С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Отчет от Николай Христов с вх. №
301/03.09.2015 г., относно: Изпълнението на бюджета, сметки за средства от Европейския
съюз, други сметки и дейности и състоянието на общинския дълг за периода 01.01.2015 г.
до 30.06.2015 г. на Община Две могили.
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с
вх. № 334/18.09.2015 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили към
30.09.2015 г., актуализация на плана за капиталовите разходи за 2015 година и
актуализация на Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския
съюз за 2015 г.
3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов с
вх. № 336/18.09.2015 г., относно: Изплатени командировъчни пари на кмета на общината и
Председателя на Общински съвет Две могили.
4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема Докладна записка от Христина
Ефтимова и Татяна Василева с вх. № 341/24.09.2015 г., относно: Удържане на дължимите
лични осигуровки от общинските съветници.
5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
помощ на Стоянка Дамянова Иванова – 5 куб. дърва от Общинския горски фонд.
6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две могили, на улица „Захари
Стоянов” № 15 в размер на 200 лева.
7. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в село Бъзовец, на улица
„Георги Димитров” № 164 в размер на 200 лева.
8. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева за раждане на първо дете в размер на
200 лева.
9. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова за раждане на второ дете в размер на
250 лева.
10. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова за раждане на първо дете в размер на 200
лева.
11. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Инна Миткова за раждане на второ дете в размер на 250 лева.
12. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Мирела Антонова Любенова за раждане на второ дете в размер на
250 лева.
13. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги
Димитров” № 57 в размер на 200 лева.
14. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Милена Колева Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип
Тотю” № 34 в размер на 100 лева.
15. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Надежда Борисова Момчилова, живееща в село Баниска, на улица
„Иглика” № 14 в размер на 200 лева.
16. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Марин Иванов Симеонов, живееща в село Баниска, на улица
„Христо Ботев” № 58 в размер на 200 лева.
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа.
Подписали протокола:
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1. …………………......
(Микерям К. Адям)

4. ………………….......
(Велико Д. Великов)

2. ………………….........
(Невена Д. Георгиева)

3. ………………......…..
(Светлозар М. Донев)

5. ………………......…
(Боян С. Иванов)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

