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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 31 

 

Днес, на 16.07.2013 г. от 15.00 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. Велико Димитров Великов – член. 

4. Светлозар Милчев Донев – член. 

5. Боян Симеонов Иванов – член. 

            6. Невена Димитрова Георгиева – член. 

7. Теодор Атанасов Андреев – член. 

 В работата на Комисията участие взе Христина Димитрова Ефтимова – Председател на 

Общинския съвет. 

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. № 264/15.07.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева, живееща в град Две могили 

за раждане на първо дете – Ведат Илмиев Веждиев. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 265/15.07.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Юмит Юсменов Шакиров. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 266/15.07.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, 

на улица „Пирин” № 2. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 267/15.07.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Русе и Васил 

Петков Ангелов, живеещ в град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Хюлия Сунаева Илмиева. 

Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са 

редовни. Предлагам на г-жа Илмиева да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Докладната записка касае 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на Хатидже Ахмедова Билялова. 

Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са 

редовни. Предлагам на г-жа Билялова да и бъде отпусната еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Докладната записка е във връзка 

с постъпила молба на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, на улица „Пирин” № 2. 

Тя е ръководител на Самодейна група за изворен фолклор „Чилновски баби” в село Чилнов. В молбата 

си твърди, че групата е получила покана от българското дружество „Иван Вазов” да гостува в град 

Николаев в Украйна. Обръщат се и към нас, Общинските съветници за отпускане на помощ съгласно 

нашата Наредба № 10. Молбата за което се иска помощтта не попада в задължителните условия по 

Наредба № 10. В Общината има и други самодейни състави, ако започнат всички да искат пари по тази 

наредба, то няма да останат средства за другите. Предлагам ви на г-жа Атанасова да не и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ.  

Разисквания по трета точка не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Постъпила е молбата на 

Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Руси и Васил Петков Ангелов, живеещ в град Две могили. В нея 

те твърдят, че брат им Стефко Петков Ангелов е починал внезапно на 29.06.2013 г. За да извършат 

погребението на брат си се е наложило да вземат пари назаем, тъй като те не разполагат със средства. 
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И двамата са пенсионери без никакви странични доходи. Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности” е разгледала на свое заседание молбата и е излязла със становище тя да бъде уважена. 

Предлагам ви на Юлмие Ахмед Кадир и Васил Петков Ангелов да им бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 90 лева. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова 

помощ на Хюлия Сунаева Илмиева в размер на 200 лева за раждане на първо дете.  

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова 

помощ на Хатидже Ахмедова Билялова в размер на 200 лева за раждане на първо дете.  

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” не дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, на улица „Пирин” № 2. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова 

помощ на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Русе и Васил Петков Ангелов, живеещ в град Две 

могили в размер на 90 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 

 

7. ………………......….. 
                      (Теодор Ат. Андреев) 

 

 

Председател на комисията: 
        

 

______________ (Т. Василева) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

 

_____________ (М. Адям) 


