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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 54 

 

Днес, на 02.09.2008 г., от 17.00 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. Красимир Ганчев Кунев – член.  
3. Микерям Кадир Адям  -член 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на молба на Георги Малев Георгиев с вх. № 250/29.07.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ на Виктория Христова Димитрова от село 
Бъзовец. 
 2. Разглеждане на молба на Анка Минкова Йорданова с вх. № 253/30.07.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Йорданова Станчева от град Две 
могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” се е произнесла положително по молбата на Кмета 
на село Бъзовец за отпускане на Виктория на еднократна помощ. Редно бе жената да 
подаде молба до нас, а не кмета, но аз говорих с него. Той иска да помогне, тъй като 
Виктория не е добре финансово, гледа си детето и няма много свободно време. 
Включително и по тази причина, предлагам да и бъдат отпуснати 100 лева помощ.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-жа Микерям Адям: Ще ни стигнат ли парите по бюджета за такъв вид помощ.  
 2. Г-н Петър Петров: Към днешна дата разполагаме с 2 150 лв., с които можем да 
подпомогнем изпаднали в тежко финансово положение граждани.  
 3. Г-н Красимир Кунев: 100 лева не са много пари, но за тази женица – са явно 
много, щом и кмета пише молба до нас.   
 По втора точка от дневния ред докладва г-жа Микерям Адям: За съжаление, 
касае се за дете, болно от епилепсия. Тук също има разминаване – молбата не е от 
родителите, а от бабата на детето. Разбрах обаче, че тя се грижи основно за детето и по 
тази причина, тя е подала молбата. Предишният Общински съвет, също и е отпускал пари, 
така, че според мен, да и се удовлетвори молбата. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Петър Петров: Наистина е така. Детето не е добре и всяка година Общината 
го подпомага. Имаме средства – да му дадем на детето. 
 2. Г-н Красимир Кунев: С тази разлика, обаче, парите да се получат от родителите и 
да се направи отчет, как са изразходвани.   
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ на ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА в 
размер на 100 лв.  

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 
ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ПЕТЯ ЙОРДАНОВА СТАНЧЕВА в 
размер на 300 лв.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
              Петър К. Петров)                              (Красимир Г. Кунев)          (Микерям К. Адям) 

 
 

   
            

 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

За Секретар   на   комисията: 
 
       __________________ (Кр Кунев) 

  

 


