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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 40 

 

Днес, на 05.07.2008 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 Веселина Йорданова Георгиева вх. № 188/23.06.2008 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ . 

2. Разглеждане на молба на Нина Любомирова Николова с вх. № 189/23.06.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Комисията по „Бюджет 
и финанси” намира молбата на Венелина Йорданова Георгиева  за основателна, поради 
което следа да се уважи. Детето е първо на майката. Тя и бащата са пълнолетни и имат 
средно образование. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1.1. следа да и се изплати еднократна 
финансова помощ в размер на 100 лв.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Аз също смятам, че документите са редовни и няма какво друго 
да кажа, освен да й бъде отпусната еднакратна финансова помощ за новородено първо 
дете в размер на  100(сто) лева.  
 2. Йордан Великов: Щом всичко е наред, да й бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 100(сто) лева.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: По втората молба също 
няма забележки, всички документи са изрядни и двамата родители са пълнолетни и имат 
средно образование. Да й бъдат отпуснати парите в размер на 100 (сто) лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Нина е от Баниска. Значи и там се чу вече за нашата наредба. 
Тя и съпруга и са с адресна регистрация в нашата община, двамата са пълнолетни и със 
средно образование. Предлагам на комисията да и бъде отпусната еднократна финансова 
помощ в пълния размер от 100 (сто) лева. 
 2. Тодор Куцаров: Щом всичко е изрядно няма какво да коментираме. Да й бъде 
отпусната еднократна финансова помощ. 
 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 ВЕСЕЛИНА 
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ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА сумата от 100 лева, тъй като отговаря на всички изисквания на 
Наредба № 10. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 
ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА НИНА 
ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА сумата от 100 лева, тъй като отговаря на всички изисквания на 
Наредба № 10. 

 
 

 

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) 

  

 


