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

ПРОТОКОЛ
№9
Днес, на 21.03.2012 г. от 16.00 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.
7. 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 Заявление на Маргарита Атанасова Стефанова с вх. № 119677/15.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете.
2. Разглеждане на Молба на Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов с
вх. № 110-668/08.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ.
3. Разглеждане на Молба на Димитринка Василева Йорданова с вх. № 112670/09.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ.
4. Разглеждане на Молба на Гюлюмсер Билялова Младенова с вх. № 132690/21.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ.
По първа точка от дневния ред докладва Татяна Василева: Постъпилото
заявление е за раждане на второ дете от Маргарита Стефанова. Всички необходими
документи съгласно изискванията на нашата Наредба № 10 са подадени в срок, така че ви
предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в размер
на 250 лева.
В разискванията по първа точка от дневния ред участие взеха:
1. Боян Симеонов: Съгласен съм с г-жа Василева. Всичко е съгласно изискванията
на наредбата ни, така че нека отпуснем 250 лева за раждане на второ дете.
По втора точка от дневния ред докладва Светлозар Донев: Следващата молба е
подадена от двама братя – близнаци – Младен и Славчо Иванови. И двамата учат последна
година в моето училище и смея да твърдя, че са едни от примерните ученици. Комисията
по „Здравеопазване и социални дейности” е разгледала молбата и е излязла със становище
молбата им да не бъде уважена, но аз съм на друго мнение. Предлагам да отпуснем по 100
лева за всеки от братята, за да могат да си помогнат докато завършат.
В разискванията по втора точка взеха участие:
1. Невена Георгиева: Аз също искам да взема отношение по въпроса. Лично
познавам, както родителите на близнаците, така и самите тях. Майка им има порок на
сърцето и е безработна от дълги години, бащата също е безработен и в момента е
регистриран на „Бюро по труда”. Положението им наистина е крайно неприятно.
Средствата, с които разполага семейството на месец са недостатъчни. Подкрепям
предложението на г-н Донев, нека им отпуснем по 100 лева, като средствата бъдат
получени от него и той следи за тяхното разходване.
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващата молба е
подадена от Димитринка Василева Йорданова, в която ни моли да и отпуснем еднократна
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финансова помощ, тъй като страда от заболяване на очите и и се налага да посети лекар и
да си закупи нови очила. Жената е самотноживееща, като доходите и на месец са
единствено от инвалидната и пенсия, която е в размер на 115 лева. Комисията по
„Здравеопазване и социални дейности” е разгледала молбата и и е излязла със становище да
бъде уважена частично. Предлагам да и отпуснем еднократна финансова помощ в размер
на 100 лева.
Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени.
По четвърта точка от дневния ред докладва Велико Великов: Последната молба
за еднократна помощ е от Гюлюмсер Билялова Младенова от село Кацелово. В нея тя ни
моли да и отпуснем еднократна финансова помощ, тъй като детето и страда от хронична
бъбречна недостатъчност и се налага да му се направи трансплантация. Става дума за дете
на 4 години, затова ви предлагам да отпуснем помощ в размер на 200 лева.
В разискванията по четвърта точка взеха участие:
1. Драгомир Дамянов: Съгласен съм с г-н Великов, нека отпуснем еднократна
помощ в размер на 200 лева. Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” също е
разгледала молбата и е излязла със становище тя да бъде уважена.
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 със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Маргарита Атанасова Стефанова в размер на 250 лева за раждане на
второ дете.
2. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов в размер на 200
лева, като средствата бъдат получени от Светлозар Донев.
3. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова в размер на 100 лева.
4. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова в размер на 200 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. …………………..

(Драгомир Д. Драганов)

(Боян С. Иванов)

(Светлозар М. Донев)

6. ………………...…
(Велико Д. Великов)

Председател на комисията:
______________ (Т. Василева)

Секретар на комисията:
_____________ (М. Адям)

