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ПРОТОКОЛ № 2 

от заседание на Управителен съвет /УС/ на Общински фонд „Заедно“ 

на Община Велико Търново 

 

Днес, 23.05.2022 г., се проведе заседание на УС на Общински фонд 

„Заедно“ на Община Велико Търново. Присъстваха всичките 7 члена на УС. 

Венцислав Спирдонов предложи следния проект за дневен ред: 

1. Определяне на максимален размер на подпомагането във всяка от 

формите, съгласно чл. 6, ал. 2 от Вътрешните правила. 

2. Определяне на приоритетни сектори за подпомагане, съгласно с чл. 7, 

ал. 1 от Вътрешните правила. 

3. Разглеждане на постъпили заявления през м. април 2022 г. 

 

УС приема предложения дневен ред със 7 гласа „за“, „против“ няма, 

„въздържали се“ няма. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Определяне на максимален размер на 

подпомагането във всяка от формите, съгласно чл. 6, ал. 2 от 

Вътрешните правила. 

 

Р. Иванов – за свободен наем предлага максимален размер на подпомагане 

до 1200 лв. за една година, за такси за обучение – до 2000 лв. 

  

Със 7 гласа „за“, „против“ няма, „въздържали се“ няма, УС приема следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

 На основание чл. 6, ал. 2 от Вътрешните правила, УС на Общински 

фонд „Заедно“ определя максимален размер на подпомагане под  формата 

на възстановяване на разходи за свободен наем на жилище – до 1200 лв. за 

година, а за възстановяване на такси за обучение – до 2000 лв. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Определяне на приоритетни сектори за 

подпомагане, съгласно чл. 7, ал. 1 от Вътрешните правила. 

 

В. Спирдонов  предлага приоритетните сектори – здравеопазване, 

образование и работещи в социалната сфера. 
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Със 7 гласа „за“, „против“ няма, „въздържали се“ няма, УС приема следното:  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Вътрешните правила, УС на Общински 

фонд „Заедно“ определя следните приоритетни сектори за подпомагане –

здравеопазване, образование и работещите в социалната сфера. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Разглеждане на постъпили заявления през м. 

април 2022 г. 

 

- Заявление от Велина ……………… Кансъзова, Вх. № ФЗ-1/15.04.2022 

г. 

Докладчик: Валерия Дончева 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв.  

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС приема следното  

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на  Велина ……………. Кансъзова, ЕГН ……………., с 

постоянен адрес ……………………………………………………………….., 

и заявление Вх. № ФЗ-1/15.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 

лв. за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

 

- Заявление от Мария …………. Златева, Вх. № ФЗ-2/20.04.2022 г. 

Докладчик: Росица Димитрова 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв.  
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Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на  Мария ………….. Златева, ЕГН ……………, с 

постоянен адрес ……………………………………………………………….., 

и заявление Вх. № ФЗ-2/20.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 

лв. за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

 

- Заявление от Мария ……………….. Караманова-Томова, Вх. № ФЗ-

3/21.04.2022 г. 

Докладчик: Венцислав Спирдонов 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на такса за 

обучение – последен семестър. 

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на  Мария ……………. Караманова-Томова, ЕГН 

...................., с постоянен адрес ………………………………………………..., 

и заявление Вх. № ФЗ-3/21.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване 

на специалност – такса за последен семестър в размер до 2000 лв., съгласно 

Решение № 1 от Протокола. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

- Заявление от Ралица ……….. Велева, Вх. № ФЗ-4/21.04.2022 г. 
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Докладчик: Росица Димитрова 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв. Забележка: да се представят документи за продължаване на наемните 

отношения. 

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на Ралица ………….. Велева, ЕГН ……………., с 

постоянен адрес …………………………………………………, и заявление 

Вх. № ФЗ-4/21.04.2022 г., финансово подпомагане под формата на 

възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 лв. 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

- Заявление от Димитър ……….. Марев, Вх. № ФЗ-5/21.04.2022 г. 

Докладчик: д-р Иван Александров 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв.  

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на Димитър …………. Марев, ЕГН ………………, с 

постоянен адрес ………………………………………………., и заявление Вх. 

№ ФЗ-5/21.04.2022 г., финансово подпомагане под формата на 

възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 лв. 
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за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

 

- Заявление от Десислава …………… Димитрова, Вх. № ФЗ-

6/27.04.2022 г. 

Докладчик: Валерия Дончева 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на такса за 

четвърти семестър. 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

 1.Предоставя на Десислава …………….. Димитрова, ЕГН 

………………., с постоянен адрес …………………………………….. и 

заявление Вх. № ФЗ-6/27.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване 

на специалност – такса за последен семестър в размер до 2000 лв., съгласно 

Решение № 1 от Протокола. 

 2.Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника.  

 

 

 

- Заявление от Стефани ……………….Кирилова, Вх. № ФЗ-

7/28.04.2022 г. 

Докладчик: Росен Иванов 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв.  

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  
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РЕШЕНИЕ № 9 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на Стефани ………………Кирилова, ЕГН 

…………………., с постоянен адрес …………………………………….., и 

заявление Вх. № ФЗ-7/28.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 

лв. за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

 

- Заявление от Иделина ……….. Христова-Недялкова, Вх. № ФЗ-

8/29.04.2022 г. 

Докладчик: Даниела Данчева 

Предлага: да се одобри възстановяването на такса за обучение за пълния 

курс на модула, с максимален размер на подпомагането до 2000 лв. 

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1.Предоставя на Иделина ………….. Христова-Недялкова, ЕГН 

……………………, с постоянен адрес ……………………………………, 

и заявление Вх. № ФЗ-8/29.04.2022 г., финансово подпомагане под 

формата на възстановяване на такси за участие в основните курсове за 

придобиване на специалност – такса за обучение за пълния курс на 

модула в размер до 2000 лв., съгласно Решение № 1 от Протокола. 

2.Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 

от Правилника. 

 

- Заявление от Верена ……………….Василева, Вх. № ФЗ-9/29.04.2022 

г. 

Докладчик: д-р Диляна Вачкова 



7 
 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв. 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на Верена ……………. Василева, ЕГН …………….., 

с постоянен адрес …………………………………………………, и заявление 

Вх. № ФЗ-9/29.04.2022 г., финансово подпомагане под формата на 

възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 лв. 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

- Заявление от Анелия ………………… Тодорова, Вх. № ФЗ-

10/29.04.2022 г. 

Докладчик: Даниела Данчева 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв. 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на Анелия ……………. Тодорова, ЕГН 

…………………, с постоянен адрес ……………………………………, и 

заявление Вх. № ФЗ-10/29.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 

лв. за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 
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- Заявление от Бейхан ………………..Чопчиев, Вх. № ФЗ-11/29.04.2022 

г. 

Докладчик: д-р Диляна Вачкова 

Предлага: да се одобри подпомагането за възстановяване на свободен наем 

за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г. с максимален размер до 1200 

лв. 

 

Със 7 гласа „за“, „против“ – няма, „възд.се“ – няма, УС прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

 На основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника и чл. 11, ал. 9 от 

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Предоставя на Бейхан ……………. Чопчиев, ЕГН 

……………….., с постоянен адрес ………………………………………, и 

заявление Вх. № ФЗ-11/29.04.2022 г., финансово подпомагане под формата 

на възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 

лв. за срок от 1 година, считано от 1 май 2022 г., като определя максимален 

размер до 1 200 лв. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

оправдателни документи, съгласно тристранния договор по чл. 12, ал. 1 от 

Правилника. 

 

 

 

Венцислав Спирдонов                                               Протоколист: 

/Председател на УС на Общински фонд „Заедно“/                 /М. Филипова/ 
 


