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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 7 
 

 

Днес, на 08.02.2012 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: 

1. Татяна Димитрова Василева – председател. 
2. Микерям Кадир Адям – секретар. 

 3. Невена Димитрова Георгиева – член. 
4. Драгомир Дамянов Драганов – член. 
5. Светлозар Милчев Донев – член. 
Отсъстват: Боян Симеонов Иванов – член. 
         Велико Димитров Великов – член. 
В работата на Комисията участие взеха Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет, Росица Димитрова – ст. Експерт „Бюджет” и Марийка 
Андреева – Директор Дирекция „ФСД и управление на собствеността”. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 631/08.02.2012 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомира Бисерова Христова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Светлозар Ивелинов Иванов. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 632/08.02.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стела Ганчева Кунева, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Велин Владимиров Стойчев. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 633/08.02.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живееща в град 
Две могили. 

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 635/08.02.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Якуб Шукри Мъстън, живееща в град Две 
могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Постъпило е 
Заявление от Драгомира Бисерова Христова от град Две могили. В него заявява, че на 
12.01.2012 г. е родила детето Светлозар Ивелинов Иванов. Представила е Акт за раждане 
на детето, декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, документи 
за завършено от нея и бащата на детето – Ивелин Светлозаров Иванов средно образование. 
От общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 
родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили от години. Съгласно 
изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно. 

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Татяна Василева: След като всички документи са редовни и са според 
изискванията на нашата Наредба, предлагам на г-жа Христова да и бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за раждане на първо дете. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Второто заявление за 
еднократна помощ за раждане на дете е на Стела Ганчева Кунева от град Две могили. Както 
и при първото разгледано удостоверение, тук също са представени всички необходими по 
наредбата ни документи – Акт за раждане на детето, декларация, документи за завършено 
образование от двамата родители на детето. От предоставената ни справка от общинската 
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администрация е видно, че майката е с постоянен адрес град Две могили, а настоящ – град 
Варна. Бащата е с постоянен град Ямбол, а настоящ – град Две могили. По тази причина, 
следва да сеприложи чл. 5, ал. 2 от Наредбата, а именно: заявлението да бъде 
удовлетворено на, но размерът на помощта да бъде 50 %.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Боян Симеонов: Предлагам на Стела Кунева да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 100 лева за раждане на първо дете. 

По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Настоящата молба е 
постъпила от Милен Бейков Йорданов. В нея той твърди, че се нуждае от финансова 
помощ, тъй като е болен от диабет. Лицето е безработно и не е здравно осигурено. От 
получената справка от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили е видно, че 
същият не е регистриран в Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално 
подпомагане” град Две могили. По този повод е взел заем за да си плати здравните вноски 
и съответно – да се лекува чрез Здравната каса. Парите всъщност са му необходими за да си 
върне заема. Посетих момчето в дома му. Положението му – финансово имам предвид не е 
никак добро. Затова становището на комисията е да му се уважи молбата.  Предлагам на 
Милен Йорданов да му бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата 
молба е подадена от Якуб Шукри Мъстан от град Две могили, във връзка с възникналия 
пожар в къщата им, вседствие на което е изгорял покрива на къщата и голяма част от 
покъщнината. Тук няма какво да коментираме, предлагам ви на Якуб Мъстън да му бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Драгомира Христова за раждане на първо дете в размер на 200 лева 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Стела Кунева за раждане на първо дете в размер на 100 лева, тъй като 
бащата на детето не е с постоянен адрес на територията на нашата община. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Милен Йорданов в размер на 200 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Якуб Мъстън в размер на 200 лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                          (Татяна Д. Василева)                            (Микерям К. Адям)                             (Невена Д. Георгиева)            

 
4. …………………...  5. ………………….. 
       (Драгомир Д. Драганов)       (Светлозар М. Донев) 
 

Председател на комисията: 

        

______________ (Т. Василева) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (М. Адям) 


