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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 72 

 

Днес, на 11.11.2008 г., от 16.00 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 
Отсъства: 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 молбата на Георги Малев с вх. № 404/31.10.2008 г. за отпускане на 
еднократна помощ на Петка Генова. 
 2. Разглеждане на молбата на Георги Малев с вх. № 405/31.10.2008 г. за отпускане на 
еднократна помощ на Стоян Лазаров. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Подадена е докладна 
записка за отпускане на помощ на Петка Генова. Тя е вдовица. Болна е и е на легло и за нея 
се грижи сина й, който има двама ученика. Средствата са и необходими за да си купи дърва. 
Представени са документи от социално подпомагане Две могили с което се доказва, че има 
малка пенсия и разходи за социално подпомагане в размер 8.25 лева и съобщителни услуги 
11.00 лева. Представени са документи: епикриза, с намалена трудоспособност над 90 на 100 
%. Кмета на село Бъзовец предлага да й бъде отпусната помощ в размер на 200.00 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Микерям Адям:: Съгласна съм с така направените предложения и, че е съвсем 
нормално. 
 2. Красимир Кунев: От проучването което направих тя има доход от пенсия на 
201.00 лева, което според мен не е малко. Получава добавки за чужда помощ за хора с 
увреждания. Вярно, че е снамалена трудоспособност 100 % и че можем да удоволетворим 
нейното желание с 100.00 лева. 
 3. Тодор Куцаров: Смятам, че дохода не е малък. Вярно, че семейството им е по 
голямо и смятам, че можем да удовлетворим нейните искания с 100.00 лева. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Кмета на село Бъзовец за помощ на Стоян Лазаров в размер на 200.00 лева. Представени 
са необходимите документи за размера на пенсията, епикризата и становище на социалните 
работници. Стояна Колева е на 76 години, съжителства със сина си, който е с психически 
отклонения. На сина му е отпусната помощ от социално осигуряване в размер 282.50 лева. 
Дохода на Стояна Лазарова надвишава социалния минимум и не подлежи на социално 
подпомагане. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Има пари в предвидената план сметка и нека да удоволетворим 
желанията на тези бедни хорица. Съгласен съм със сумата от 100.00 лева. 
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 2. Микерям Адям: Смятам, че Георги Малев и за в бъдеще ще подава молби от 
името на социално слаби хора, което говори, че той се грижи за своите съграждани, но ако 
ние удоволетворяваме неговите искания ще искаднем в неудобна ситуация. Мисля за сега 
да не отказваме такава помощ и да даден сума в размер на 100.00 лева.Съгласна съм и 
смятам, че това е правилно Общината да помогне за лечението му. 
 3. Тодор Куцаров: От проверката която извърших установих, че неговата пенсия 
надвишава социалния минимум и смятам, че можем да му отпуснем сума в размер на 100.00 
лева. 
 
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100 ЛВ. на ПЕТКА ПЕТКОВА ГЕНОВА от 
село Бъзовец.  

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100 ЛВ. на СТОЯНКА КОЛЕВА ЛАЗАРОВА 
от село Бъзовец.  

 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 
 

        

 

 


