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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 14 

 

Днес, на 12.06.2012 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. Велико Димитров Великов – член. 

5. Светлозар Милчев Донев – член. 

6. Боян Симеонов Иванов – член. 

Отсъства: Драгомир Дамянов Драганов – член. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Заявлението на Мелиха Исуфова Майрямова с вх. № 235/16.05. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Заявлението на Рефие Хасанова Юсеинова с вх. № 240/15.05. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Заявлението на Галина Донева Кръстева с вх. № 247/29.05.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Заявлението на Боряна Валентинова Христова с вх. № 251/04.06. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

5. Разглеждане на Молбата на Венета Димитрова Асенова с вх. № 259/08.06.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Заявление от Силвен Бедри Ахмед с вх. № 267/12.06.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпило е 

Заявление от Мелиха Исуфова Майрямова от село Батишница. В него заявява, че е майка на 

Айлян Сабриева Неджатиева, която страда от дълбока умствена изостаналост. Тя е с 100 % 

наработоспособна, с чужда помощ. Нуждае се от лекарства, а средствата им не достигат. 

Приложила е експертно решение. Моли за еднократна помощ. Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности” е уважила молбата и, затова аз ви предлагам да и 

отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 лева.  

 Разисквания по първа точка от дневния ред не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващото заявление 

е от Рефие Хасанова Юсеинова за отпускане на еднократна помощ за раждане на второ 

дете – Фуркан Фердиен Зейнелов. 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 – Ферди Зейнелов Юсеинов средно образование. От общинската 

администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата родители имат 

постоянен адрес в град Две могили и настоящ – в град Русе. Съгласно изискванията на 

Наредба № 10, това заявление е редовно и следва да бъде уважено в размер на 250 лева..  

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Галя Кръстева, която 

работи в общинската администрация е подала заявление за раждане на второ дете – 

Теодора. Представила е Акт за раждане на първото и второто си дете, декларация, че няма 

да остави детето си в специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата 
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на детето – Петър Божинов Кръстев висше образование. От общинската администрация 

ни е представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ 

адрес в град Две могили. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 

редовно и предлагам да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете в размер на 250 лева. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Въпросното 

заявление е подадено от Боряна Валентинова Христова за отпускане на еднократна помощ 

за раждане на първо дете – Сияна Галинова Тодорова. 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 – Галин Тодоров Георгиев средно образование. От 

общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че Боряна има 

постоянен и настоящ адрес в село Батишница, а бащата – в град Попово. Предлагам ви 

заявлението и да бъде уважено на 50 % или да и отпуснем еднократна финансова помощ в 

размер на 100 лева.  
Разисквания по четвърта точка от дневния ред не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Велико Великов: Следващата постъпила 

молба е от Венета Димитрова Асенова от село Бъзовец за отпускане на еднократна 

финасова помощ. Моли ни за помощ, тъй като синът и Венцислав Валентинов Асенов и 

съпруга и – Валентни Ангелов Асенов са инвалиди. Има и син – ученик в трети курс. 

Нуждае се от средства, за да покрие някои неотложни финансови нужди. Становището на 

комисията по „Здравеопазване и социални дейности” е молбата да бъде уважена, затова ви 

предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 

Разисквания по пета точка от дневния ред не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващото заявление, 

което е от Силвен Бедри Ахмед за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо 

дете – Селин Фаик Шемси също беше разгледано на заседание на комисията. 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 – Фаик Шемсиев Зюлкяров 

средно образование. От общинската администрация ни е представена справка, от която е 

видно, че само майката има постоянен адрес в град Две могили. Настоящия и адрес е в град 

Русе. Бащата на детото има постоянен и настоящ адрес в село Смирненски. Съгласно 

изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно и ви предлагам да бъде уважено 

на 50 % или на г-жа Ахмед да и бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 

100 лева. 

Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Мелиха Исуфова Майрямова в размер на 100 лева. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Рефие Хасанова Юсеинова в размер на 250 лева за раждане на второ 

дете. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Галина Донева Кръстева в размер на 250 лева за раждане на второ 

дете. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Боряна Валентинова Христова в размер на 100 лева за раждане на 

първо дете. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Венета Димитрова Асенова в размер на 100 лева. 
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6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Силвен Бедри Ахмед в размер на 100 лева за раждане на първо дете. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

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

 
4. …………………...  5. …………………  6. ………………….. 

                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 
 

 

 
 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Т. Василева) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (М. Адям) 


