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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 8 
 

 

Днес, на 14.03.2012 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. 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117-675/14.03.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Миланова Христова, 

живуща в град Две могили, на улица „Места” № 14. 

2. Разглеждане на Заявление на Жулиета Петрова Живкова с вх. № 641/ 15.02.2012 г. 

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

3. Разглеждане на Заявление на Зелиха Зюлкярова Раимова с вх. № 652/ 22.02.2012 г. 

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

4. Разглеждане на Заявление на Назифе Руждиева Адямова с вх. № 657/31.01. 2012 г. 

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

5. Разглеждане на Заявление на Нуршен Мустафова Илиязова с вх. № 659/ 

29.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. 

6. Разглеждане на Молба на Недри Ферадов Исуфов с вх. № 638/08.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба на Дамян Янков Белчев с вх. № 639/14.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молба на Емне Иса Мехмедова с вх. № 643/17.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

9. Разглеждане на Молба на Анелия Михайлова Маринова с вх. № 647/21.02. 2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

10. Разглеждане на Молба на Ивелина Огнянова Павлова с вх. № 658/28.02.2012 г. 

За отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпилата 

докладна записка, касае отпускането на еднократна финансова помощ на Янка Миланова 

Христова в размер на 96 лева. Това се налага, тъй като се е извършило транспортиране на 

въпросната годпожа от едно лечебно заведение в друго, но не е имало кой да покрие 

направените разходи. 

В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха: 

1. Боян Симеонов: Не виждам нищо нередно. След като няма кой да се погрижи за 

госпожата, нека ние го направим. 

По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващото 

заявление за еднократна помощ за раждане на дете е на Жулиета Петрова Живкова от град 

Две могили. Представени са всички необходими по наредбата ни документи – Акт за 
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раждане на детето, декларация, документи за завършено образование от двамата родители 

на детето. От предоставената ни справка от общинската администрация е видно, че майката 

е с постоянен и настоящ адрес град Две могили, а бащата – Владимир Владимиров 

Димитров е с постоянен адрес в град Русе и настоящ в град Две могили. По тази причина, 

следва да се приложи чл. 5, ал. 2 от Наредбата, а именно: заявлението да бъде 

удовлетворено, но размерът на помощта да бъде 50 %.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Невена Георгиева: Предлагам на Жулиета Живкова 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: Второто заявление за 

еднократна помощ за раждане на дете е на Зелиха Зюлкярова Раимова 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 администрация е видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ адрес 

в град Две могили. Предлагам на г-жа Раимова да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете в размер на 200 лева. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Следващото 

заявление е от Назифе Руждиева Адямова от град Две могили, което е за отпускане на 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. Представила е Акт за раждане на 

детето, декларация, че няма да го остави в специализирана институция, документи за 

завършено от нея и бащата на детето – Ерхан Ниязиев Адямов 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. Всички документи са 

съгласно изискванията на нашата наредба. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

1. Боян Симеонов: След като всички документи са съгласно изискванията на 

нашата наредба предлагам на г-жа Адямова да и бъде отпусната еднократна финансова 

помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева. 

По пета точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващото 

заявление е от Нуршен Мустафова Илиязова от град Две могили за раждане на близнаци. 

Представени са и двата акта за раждане на децата, декларация, че няма да ги остави в 

специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата – Талиб Ахмедов 

Илиязов 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 предлагам на г-жа Илиязова да и бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 лева за раждане на близнаци. 

Разисквания по пета точка от дневния ред не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Следващата молба е 

от Недри Ферадов Исуфов, с която иска да му бъде отпусната еднократна финансова 

помощ. Представил е епикриза, от която е видно, че е болен от диабет. На предишното 

заседание също отпуснахме следства на болен от диабет гражданин, така че предлагам и 

сега да отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени.  

По седма точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Тази молба е от 

Дамян Белчев, който е поискал помощ за да плати погребението на  брат си – Филип, който 

е починал на 13.02. Приложил е препис от Акта за смърт. Предлагам да отпуснем 

еднократна помощ в размер на 100 лева за погребението на брат му. 

В разискванията по седма точка от дневния ред участие взеха: 

1. Микерям Адям: Съгласна съм с г-н Донев да отпуснем еднократна финансова 

помощ на г-н Белчев в размер на 100 лева. 

По осма точка от дневния ред докладва Невена Георгиева: Следващата молба е 

от Емне Мехмедова от село Бъзовец. В нея се казва, че страда от паркинсонова болест. Има 
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95 % трайна намалена работоспособност без чужда помощ. Лекарствата, които са и 

необходими за да се поддържа струват 170 лева. В молбата си е приложила документи, 

които доказват това. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” е разгледала 

молбата и е излязла със становище тя да бъде уважена. Аз подкрепям тяхното предложение 

и предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 200 лева.    

В разискванията по осма точка от дневния ред участие взеха: 

1. Татяна Василева: Съгласна съм с предложението на г-жа Георгиева. Явно 

положението на Емне Мехмедова е твърде тежко. Нека и помогнем като и отпуснем помощ 

в размер на 200 лева. 

По девета точка от дневния ред докладва Боян Симеонов: Следващата молба за 

помощ е от Анелия Михайлова Маринова. В нея тя ни моле да и отпуснем еднократна 

финансова помощ за детето си Радко, чиито десен бъбрек е “мъртъв”. Иска да пътува 

безплатно до София с детето, поради което да и бъдат дадени пари за нея и за майка и. 

Детето няма баща по Удостоверение за раждане. Комисията по „Здравеопазване и социална 

политике” е разгледала молбата и като е излязла със становище, тя да бъде уважена, като 

парите бъдат получени от Председателя на Общинския съвет. 

В разискванията по девета точка от дневния ред участие взеха: 

1. Невена Георгиева: Съгласна съм с предложението на Боян. Нека помощта бъде в 

размер на 200 лева, но парите да бъдат получени от Председателя на Общинския съвет, 

която да следи как ще бъдат използвани. 

По десета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Последната молба 

отново е за отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Павлова. Ивелина е 

майка на две деца и не за първи път пуска молба до нас за помощ. Живее със съпруга си и 

със свекърва си. Мъжът и е базработен и нямат никакви доходи. Моли ни за помощ, за да 

си заведе детето на педиатър. Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е 

разгледала молбата и и е излязла със становище тя да бъде уважена. Предлагам да 

подкрепим предложението им като отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 

лева. 

Разисквания по десета 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 Янка Маринова в размер на 96 лева 

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

финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова 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 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова за раждане на първо дете в размер на 200 

лева. 

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

финансова помощ на Назифе Руждиева Адямова за раждане на второ дете в размер на 250 

лева. 

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

финансова помощ на Нуршен Мустафова Илиязова за раждане на близнаци в размер на 500 

лева. 

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

финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов в размер на 200 лева. 

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

финансова помощ на Дамян Янков Белчев в размер на 100 лева. 

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

финансова помощ на Емне Иса Мехмедова в размер на 200 лева. 
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9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

финансова помощ на Анелия Михайлова Маринова в размер на 200 лева. 

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

финансова помощ на Ивелина Огнянова Павлова в размер на 100 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. ………………...… 
          (Боян С. Иванов)        (Светлозар М. Донев)                          (Велико Д. Великов) 

 
 

 

Председател на комисията: 

        

______________ (Т. Василева) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        

_____________ (М. Адям) 


