
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 
ТУРИЗМА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 25 

 

Днес, на19.11.2021 г. от9,00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на 
постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ивайло Пенев Иванов – Председател. 

2. Мехмед Руждиев Мехмедов – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 

5. Румен Манолов Марков – Член.  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 
единодушно приехме следния дневен ред: 
1. 8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/12.11.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Петя Борисова Кирилова за раждане на първо дете – Ася 

Йорданова Михайлова.  

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/15.11.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, живеещ в село Каран Върбовка, 

на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7. 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 
1.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/12.11.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Петя Борисова Кирилова за раждане на първо дете – Ася 

Йорданова Михайлова.  



-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление e- за отпускане на еднократна финансова помощ, за 

раждане на първо дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени в срок и са редовни, поради което,предлагам  становището на комисията да е -

заявлението да бъде уважено .Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

 

2.Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 320/15.11.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Николай Иванов Йорданов, живеещ в село Каран 

Върбовка, на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7.  

-Юсеин Юсеинов –Постъпилото заявление е -за отпускане на еднократна финансова 

помощ. . Предлагам на комисията -предложеният  проект на решение в нея да бъде 

приет, като лицето се задължава да представи в общинския съвет оправдателни 

документи как е изразходвал отпуснатите му средства. 

 Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

 

 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в9.30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Ивайло П. Иванов)                      (Мехмед Р. Мехмедов)            (Галя М. Додева) 

 

 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Юсеин А. Юсеинов)        (Румен М. Марков)   

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Ивайло Пенев) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 



___________ (Мехмед Мехмедов) 
 

 


