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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 84 

 

Днес, на 07.01.2009 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 
 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 молбата на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 5/05.01.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на молбата на Цветана Маринова Вълчева с вх. № 6/05.01.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Ахмед Еминов Байрактаров за отпускане на помощ в размер на 300(триста) лева. Той 
редовно подава такива молби и търси от където може да вземе някаква помощ. Ето 
прочитам ви молбата и си кажете мнението. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Господин Байрактаров не за първи път подава молби до 
общинския съвет за отпускане на помощи. В последната си молба той изтъква, че е инвалид 
с нетрудоспособност над 90 % и затова да му отпуснем  300.00 лева. Не съм съгласен по 
простата причина ,че инвалиди като него са много хора и не трябва да има привигировани. 
 2. Микерям Адям: Не съм съгласна да му се отпусне помощ, защото получава не 
малко средства като помощи. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е молба за 
помощ от Цветана Маринова Вълчева за отпускане на еднократна помощ за покриване на 
заем изтеглен преди  шест месеца и не се знае за какво са използвани парите. Смятам ,че 
не трябва да се отпусне финансова помощ. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Йордан Великов: Искането е необосновано и смятам, че не трябва да  се 
удовлетворява. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА  не бъде 

уважена молбата на Ахмед Еминов Байрактаров за отпускане на еднократна финансова 
помощ.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА  не бъде 
уважена молбата на Цветана Маринова Вълчева за отпускане на еднократна финансова 
помощ.  
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 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) 
 

        

 


