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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 58 

 

Днес, на 17.08.2015 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: 

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. 

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 272/10.08.2015 г., 
относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2015 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
293/18.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Колев 
Петров, живеещ в град Две могили. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
269/10.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Бисеров 
Савов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 24. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
270/10.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка 
Светославова Петрова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Светослава 
Пламенова Петрова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
271/10.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше 
Идиризова Салимова, живееща в град Две могили за раждане на близнаци – Алимджан 
Салим Алим и Семих Салим Алим. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
277/12.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов 
Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
278/12.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова 
Йорданова, живееща в село Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 
282/13.08.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нилюфяр 
Бейтулова Бейтулова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – Емир Зейнелов 
Зейнелов. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Докладната записка 
е във връзка с постъпило предложение за корекция на бюджета на дейност „Общински 
съвети”, в следствие на реализираните икономии от параграф 01-01 „Заплати” в размер на 
12 000 лева. От освободените средства 11 000 лева ще се насочат в параграф 10-20 
„Разходи за външни услуги” за допълване разходите на Общински съвет за обслужване и 
абонамент на копирната машина, за разплащане с телевизия „КИС 13” и за настоящата 
изнесена сесия. Отпускат се и по 500 лева за дофинансиране на читалищата в селата 
Бъзовец и Баниска, тъй като те не разполагат със собствени приходи от земеделски земи, 
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наеми и други. Разходът ще бъде отразен в дофинансирана дейност „Читалища”, 
параграф 45-00. Предлагам да подкрепим предложеният ни проект на решение. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: В Общинския съвет 
е постъпила молба от Петър Колев Петров, който е Председател на Общинска организация 
на офицерите и сержантите от запаса. В нея той твърди, че предстои провеждането на 
патриотично мероприятие съвместно с Общинската организация на офицерите от запаса и 
резерва от Община Две могили и Община Борово, във връзка с 138 години от 
Освобождението на Борово, Батишница, Баниска и Помен от турско владичество. 
Предлагам да отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по втора точка не бяха направени. 

По трета точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпила е молба 
от Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 24. В нея той 
твърди, че има заболяване на щитовидната жлеза, боледува от две години. Има малко дете 
на 3 години. Живее на квартира и няма никакви доходи. Моли ни да му отпуснем 
еднократна финансова помощ за закупуване на лекарства и за извършване на 
необходимите прегледи. Разисквания по трета точка не бяха направени. Предлагам да 
отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

По четвърта 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 четвърта точка не бяха направени. 

По пета 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 600 лева за раждане на близнаци. 

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 Филчо Иванов Маринов. В нея той твърди, 
че на 30.06.2015 г. е бил опериран в УМБАЛ „Св. Екатерина” град София, където му е бил 
поставен байпас. В момента здравословното му състояние е много тежко, тъй като освен 
това страда и от задух, диабет, подагра и високо кръвно. За всички тези болести трябва да 
взема определени лекарства. Живее в едно домакинство със съпругата си, сина си, снаха 
си и две внучета. Всички са безработни и нямат никакви странични доходи, поради което 
е невъзможно да отделя средства за закупуване на необходимите за лечението му 
лекарства. Нуждае се от средства, за да си закупи необходимите лекарства за провеждане 
на лечението. 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 Янка Борисова Йорданова. В нея тя твърди, 
че е безработна от дълги години. Регистрирана е в Бюрото по труда в град Две могили, но 
не получава никакво обезщетение. Не е семейна, живее сама заедно със сестра си. През м. 
юни и се налага да постъпи в болница, тъй като получава увреждане на междупрешлените 
дискове в поясните и други отдели на гръбначния мозък с радикулопатия. Страда още от 
коксартроза, диабет и хепиртонична болест на сърцето. Ежемесечно се нуждае от 
закупуване на лекарства, средствата за които са в размер на около 150-200 лева. Няма 
никакви доходи, не може да си посреща ежедневните нужди. 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. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” приема Докладна записка от Николай 
Христов с вх. № 272/10.08.2015 г., относно: Промени по бюджета на Община Две могили 
към 31.08.2015 г. 

2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Петър Колев Петров в размер на 200 лева. 

3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Русалка” № 24 в размер на 200 лева. 

4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ на Йорданка Светославова Петрова за раждане на второ дете в размер 
на 250 лева. 

5. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ на Айше Идиризова Салимова за раждане на близнаци в размер на 600 
лева. 

6. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на 
улица „Васил Друмев” № 19 в размер на 200 лева. 

7. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, на 
улица „Вела Пискова” № 3 в размер на 200 лева. 

8. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова за раждане на първо дете 
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. ………………......…  6. ………………......….. 
                          (Велико Д. Великов)            (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев) 

 

 

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

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

______________ (Т. Василева) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

_____________ (М. Адям) 


