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ПРОТОКОЛ № 5 

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

на Община Велико Търново 

 

 

Днес, 28.10.2022 г., се проведе заседание на УС на Общински фонд 

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

Венцислав Спирдонов предложи следния проект за дневен ред: 

1. Произнасяне по заявленията от приемна сесия – м. Август 2022 г., с 

необходимост от доокомплектоване; 

 

 

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

„въздържали се“ няма. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Произнасяне по заявленията от приемна сесия – 

м. Август 2022 г., с необходимост от доокомплектоване 

 

- Заявлениe, Вх. № ФЗ-27/03.08.2022 г. 

Р. Иванов предлага да не се предоставя финансово социално-битово 

подпомагане на кандидатстващия, тъй като не отговаря на условието на чл. 

8, т. 1 от Правилника – да е в трудово или служебно правоотношение, или 

има сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса 

на труда с публична институция или публично предприятие на територията 

на община Велико Търново. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

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

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Не предоставя на Виктория …………….. Маринова, ЕГН 

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

заявление Вх. № ФЗ-27/03.08.2022 г., финансово социално-битово 
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подпомагане, тъй като видно от представените документи, не отговаря на 

условието на чл. 8, т. 1 от Правилника. 

 

- Заявление, Вх. № ФЗ-28/03.08.2022 г. 

В. Спирдонов уведомява членовете на УС, че кандидатстващият не е 

представил документ, с който да удостовери, че отговаря на условието на 

чл. 8, т. 3 от Правилника – да не е осъждан за умишлено престъпление. В 

допълнение, постъпило е уведомление от работодателя за прекратено  

трудово правоотношение, считано от 18.10.2022 г. Предлага да не се 

предоставя финансово социално-битово подпомагане, тъй като лицето не 

отговаря на условието на чл. 8, т. 3 от Правилника.  

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

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

Вътрешните правила, УС на Общински фонд „Заедно“:  

1. Не предоставя на Иван ………. Николов, ЕГН …………… с постоянен 

адрес ………………………………………., със заявление Вх. № ФЗ-

28/03.08.2022 г., финансово социално-битово подпомагане, тъй като видно 

от представените документи, не отговаря на условието на чл. 8, т. 3 от 

Правилника. 

 

 

- Вх. № ФЗ-29/15.08.2022 г.  

В. Спирдонов уведомява членовете на УС, че е постъпило становището от 

работодател на кандидатстващия. Предлага да се одобри подпомагането под 

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

на 100 лв. на месец, за срок от 1 година, считано от 1 септември 2022 г. с 

максимален размер до 1200 лв., съгласно Решение № 1 на УС на фонда. 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

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 Пролетина ………. Христова, ЕГН ……………., с 

постоянен адрес …………………………………………………. със заявление 

Вх. № ФЗ-29/15.08.2022 г., финансово подпомагане под формата на 
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възстановяване на разходи за свободен наем за жилище в размер на 100 лв. 

на месец за срок от 1 /една/ година, считано от 1 септември 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/ 


