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ПРОТОКОЛ № 6 

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

на Община Велико Търново 

 

 

Днес, 25.11.2022 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. Разглеждане на постъпили заявления през м. Октомври 2022 г. 

 

 

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

„въздържали се“ няма. 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Разглеждане на постъпили заявления през м. 

Октомври 2022 г. 

Има постъпили 3 заявления за кандидатстване. 

 

- Заявление, Вх. № ФЗ-39/13.10.2022 г. 

Докладчик: д-р Диляна Вачкова. 

Заявителят кандидатства за финансово и социално-битово подпомагане под 

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

на 100 лв. месечно, отговаря на условията за кандидатстване. Д-р Д. Вачкова 

предлага да се одобри подпомагането под формата на възстановяване на 

разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лв. месечно за срок от 

1 година, считано от 1 ноември 2022 г. 

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

 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 Преслав …………… Петков, ЕГН …………., с 

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

Вх. № ФЗ-39/13.10.2022 г., финансово подпомагане под формата на 
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възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лв. 

на месец за срок от 1 /една/ година, считано от 1 ноември 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, Вх. № ФЗ-41/24.10.2022 г. 

Докладчик: Росен Иванов 

Заявителят кандидатства за финансово и социално-битово подпомагане под 

формата на възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение 

към СДО, отговаря на условията за кандидатстване. Р. Иванов предлага  да 

се одобри подпомагането под формата на възстановяване на такси за 

участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) за 

срока на обучението с продължителност два семестъра, с максимален 

размер до 2000 лв., съгласно Решение № 1 на УС на фонда. 

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

 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 Таня …………… Трифонова, ЕГН ……………….., с 

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

41/24.10.2022 г., финансово подпомагане под формата на възстановяване на 

такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно 

обучение) за срока на обучението с продължителност два семестъра, с 

максимален размер до 2000 лв.,  съгласно Решение № 1 на УС на фонда. 

2. Възстановяването ще се извърши след представяне на разходно-

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

Правилника. 

 

- Заявление, Вх. № ФЗ-43/31.10.2022 г. 

Докладчик: Венцислав Спирдонов 

Заявителят кандидатства за финансово и социално-битово подпомагане под 

формата на възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено 

жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински 
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жилища. Договорът за настаняване в общинско жилище е сключен за срок 

от 6 месеца, считано от 13 октомври 2022 г., като след изтичане на този срок 

при добросъвестно изпълняване на задълженията по договора за наем от 

страна наемателя, има възможност за удължаване на наемното 

правоотношение последователно за срок от 1 г. и 6 мес., 3 г. и 5 г. В. 

Спирдонов предлага да се одобри подпомагането под формата на 

възстановяване на разходи за наем на общинско жилище в размер на 

посочената наемна цена в сключения между Община Велико Търново и 

кандидата договор, но не повече от 100 лв. на месец, за срок от 1 година, 

считано от 1 ноември 2022 г., при условие, че срокът на договора за наем на 

общинско жилище бъде удължен, за което Община Велико Търново следва 

да уведоми УС на Общински фонд „Заедно“. 

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

 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 Тодор …………….Тодоров, ЕГН ………………, 

с постоянен адрес ……………………….., и заявление Вх. № ФЗ-

43/31.10.2022 г., финансово подпомагане под формата на възстановяване на 

разходи за наем на общинско жилище в размер на посочената наемна цена в 

сключения между него и Община Велико Търново договор за наем, но не 

повече от 100 лв. на месец, за срок от 1 година, считано от 1 ноември 2022 

г., при условие, че срокът на договора за наем на общинско жилище бъде 

удължен, за което Община Велико Търново следва да уведоми УС на 

Общински фонд „Заедно“. 

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/ 


