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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 36 

 

Днес, на 07.06.2008 г., от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Микерям Кадир Адям  -член 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на молба на Юмран Юсеин Алиева с вх. № 144/22.05.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 

2.Разглеждане на молба на Росица Красимирова Филипова вх. № 146/26.05.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” намира молбата на Юмран Алиева за основателна, 
поради което следа да се уважи. Детето е първо на майката. Съгласно чл. 5, ал. 1, т.1.1. 
следа да и се изплати еднократна помощ в размер на 100 лв.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Да се даде гласност на това, че общината стимулира 
раждаемостта, макар и с минимални суми.  
 2. Йордан Великов: При всички случаи, трябва да стане на официално тържество.  
 3. Микерям Адям: Точно така. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Втората молба е по-
особена. Комисията по „Здравеопазване” смята, че на Росица не трябва да и се изплаща 
еднократна помощ, тъй като е непълнолетна – няма още 17 години. Така, че трябва да 
откажем изплащането на еднократна помощ. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Има си наредба и тя трябва да се спазва. Може на много хора 
това изискване да не им се хареса, но Росица е дете, което се е простило с детските си 
години и какво ли го чака в този живот. 
 2. Тодор Куцаров: Неприятно, но трябва да и се откаже. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА ЮМРАН 
ЮСЕИН АЛИЕВА в размер на 100 лева.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРИЕМА СТАНОВИЩЕНО НА КОМИСИЯТА ПО 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА от 06.06.2008 г. и ПРЕДЛАГА НА 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА НЕ БЪДЕ ОТПУСКАНА ЕДНОСТРАННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
НА РОСИЦА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА.  

 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………        5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов                                  (Микерям К. Адям) 

 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

  

 


