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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 41 

 

Днес, на 24.03.2014 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. № 133/17.03.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Акшан Нуретинова Сюлейманова, 

живееща в село Чилнов за раждане на второ дете – Ердоан Шенолов Раифов. 

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

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете от Акшан Нуретинова 

Сюлейманова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба № 10 са 

представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам да и бъде отпусната еднократна 

финансова помощ в размер на 250 лева. 
Разисквания по първа 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 Акшан Нуретинова Сюлейманова в размер на 250 лева за раждане на 

второ дете. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 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) 


