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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 73 

 

Днес, на 13.11.2008 г., от 16.30 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. Йордан Георгиев Великов – член. 
Отсъства: Красимир Ганчев Кунев – член. . 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на молбата на Йордан Борисов – обществен посредник на Община 
Две могили и Байчо Петров – Председател на Общински съвет Две могили с вх. № 
414/07.11.2008 г. за отпускане на еднократна помощ на Иван Панайотов Иванов. 
 2. Разглеждане на молбата на Петър Георгиев Стоев с вх. № 394/22.10.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ на Иван Панайотов Иванов. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Иван Иванов е с 
инвалидност с 57% нетрудоспособност, жена му Тотка Христова с 74.48 %. Въпреки тяхното 
здравословно сътояние се грижат близо 40 години за тяхната дъщеря Христина, която е с 
пълна олигофрения и инвалид с чужда помощ. Чест прави на тези хора, че не са я дали на 
социален дом и продължават да се грижат за нея. Представени са необходимите документи 
от ТЕЛК – разпореждане на индивидуални пенсии. Смятам, че трябва на това семейство да 
се помогне и да се отпусне еднократна финансова помощ в размер на 300.00 лева 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Микерям Адям:: Много нещастие има в това семейство и смятам, че с тези 300.00 
лева няма да потушим мъката.  
 2. Йордан Великов: Това семейство заслужава да бъде подпомогнато от Общината. 
Проучването което направих доказва, че отговаря на тези изисквания и съм съгласен с 
направеното предложение за сума в размер на 300.00 лева. 
 3. Тодор Куцаров: Познавам това семейство то много години и съм запознат с 
проблемите им. Смятам, че заслужават сумата от 300.00 лева.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Петър Георгиев Стоев от град Две могили. Твърди, че е пртърпял операция. Нужни са му 
средства за лечение. Не разполага с такива средства. Моле за помощ. Предлагам да се 
уважи молбата в размер на 100 лв. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1.  Йордан Великов: Съгласен съм с предложенията на колегите. 
 2.: Микерям Адям: Смятам, че след като Петър Стоев не фигурира в данните на 
Социално подпомагене, той не е чак толкова зле финансово. От молбата му не става много 
ясно, какво му е семейното положение. Има ли деца. Те помагат ли му. Затова помощ в 
размер на 100 лв. е разумна помощ. 
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 След приключване на разискванията, комисията приема следнитео  

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

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 100 ЛВ. на ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ от 
град Две могили.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Йордан Г. Великов) 

           
 

4. ………………………      
        (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 

 


