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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 56 

 

Днес, на 06.09.2008 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. Микерям Кадир Адям  -член 
4. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
         Йордан Георгиев Великов – в чужбина. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на молба на Марияна Тодорова Илиева вх. № 289/14.08.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 

2. Разглеждане на молба на Айтен Ахмедова Ахмедова с вх. № 314/05.09.06.2008 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е молба от 
Марияна Тодорова за отпускане на еднократна помощ за новородено дете , съгластно 
решението на Общински съвет ние сме длъжни да разгледаме молбата и тя да бъде 
удоволетворена. Представила е необходимите документи съгласно нашите изисквания и 
предлагам да и се отпусне помощ от 150 лева. Моля за вашето становище.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: От направената проверка е видно, че документите са редовни и 
изразявам становище да и се отпуснат 150 лева. 
 2. Петър Петров: Общинския съвет е приел свое решение за отпускане на 
помощ за новородено дете и смятам, че трябва да бъдат дадени 150 лева за второ 
дете.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: Постъпила е молба от 
Айтен Ахмедова от село Кацелово за даване на еднократна ромощ за раждане на дете. 
Ахмедова има първо дете, представила е необходимите документи и смятам, че ние трябва 
да вземем решение за отпускане на еднократна помощ в размер на 100 лева за първо дете. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: След като документите са редовни спрямо Наредба № 10 за 
отпускане на еднократна финансова помощ  нека да й се отпуснат. 
 2. Тодор Куцаров: Мисля, че Айтен Ахмедова отговаря на условията и давам 
съгласието си да бъде отпусната еднократна помощ от 100 лева. 
 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 Марияна 
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Тодорова Илиева сумата от 150 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 Айтен 
Ахмедова Ахмедова 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. ………………………   
            (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


