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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 34 

 

Днес, на 02.06.2008 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. 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 Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 108/23.04.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 2.Разглеждане на молба на Иванка Илиева Колева с вх. № 109/25.04.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Той е инвалид над 90 % 
с прекъснат гръбначен стълб и неподвижен на инвалидна количка. Постъпилата молба за 
закупуване на акумулаторни батерии за инвалидна количка считам за неоснователна, тъй 
като за тяхното фактическо състояние имаме само думата на Ахмед. Освен това мисля, че 
въпрос е в прерогативите на Дирекция „Социално подпомагане”.Освен това, Комисията по 
Здравеопазване и социална политика” гласува да се отхвърли молбата.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Петър Петров: Акумулаторните батерии имат гаранция и той не е използвал тази 
гаранция или не иска да я използва. Аз съм против също 
 2. Йордан Великов: През 2009 година изтича срока на годност на батериите и 
следва да бъдат подменени тогава, поради което не е целесъобразно да бъдат подменени 
сега. 
 3. Микерям Адям: Съгласна съм с вас. 
 По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Да бъдат отпуснати 
искането от Иванка 50 лева, тъй като е видно от документите, че е самотна жена и не 
разполага с кой знае какви финансови средства. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Да и бъдат отпуснати. 
 2. Красимир Кунев: Сумата не е голяма и нека да и бъде отпусната. Комисията по 
„Здраеопазване” прие молбата и за основателна. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5(пет) гласа „за” ОТХВЪРЛЯ МОЛБАТА НА АХМЕД ЕМИНОВ 

БАЙРАКТАРОВ за отпускане на еднократна финансова помощ.  
2. Комисията с 5(пет) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕ ИВАНКА ИЛИЕВА ДА БЪДЕ 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 50 лева.  
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 

 


