
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 103 

 

Днес, на 06.04.2009 г., от 14.30 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. Красимир Ганчев Кунев – член. 
4. Микерям Кадир Адям - член  
Отсъстват: Йордан Георгиев Великов. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на молбата на Емети Сюлейманова Юмерова с вх. № 163/16.03.2009 
г. за отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на молбата на Светлана Димитрова Андронова с вх. № 
170/25.03.2009 г. за отпускане на еднократна помощ. 

3. Разглеждане на молбата на Пламен Карамфилов Ангелов с вх. № 100/27.03.2009 г. 
за отпускане на еднократна помощ. 

4. Разглеждане на молбата на Димчо Симеонов Трифонов с вх. № 182/27.03.2009 г. 
за отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Емети Сюлейманова Юмерова от с. Каран Върбовка за отпускане на еднократна помощ за 
това, че е изгорял покрива на къщата и. Проверката, която се извърши доказа, че 
действително къщата е изгоряла и може да и се отпусне тази помощ.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Смятам, че на тази възрастна жена трябва да и се помогне за 
да си възстанови покрива на къщата. Тя е сами и няма кой да и помогне. 
 2. Тодор Куцаров: Извърших необходимата проверка по тази молба и изнесеното 
отговаря на истината.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: постъпило е заявление 
от Светлана Андронова за еднократна помощ, тъй като е оперирана и сенуждае от 
следоперативно лечение. Трябва да пътува до Търново за терапия и не е в състояние да 
поеме всички разходи.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Микерям Адям: Проверката, която направихме, показа, че тя има гинекологично 
заболяване и за целта е извършена сложна операция. Смятам, че трябва да и помогнем. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение. 
 По трета точка от дневния ред  докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Пламен Каранфилов Ангелов от с. Баниска за еднократна помощ, тъй като от 
седемнадесет години не работи. Същия смята, че общината щом подадеш молба, ще 
получиш помощ. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
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 1. Красимир Кунев: От Социално подпомагане му е отказана помощ и те са го 
насочили към нас. Смятам, че не можем хора неработили десетки години да ги 
подпомагаме.       

2. Тодор Куцаров: Аз съм на същото мнение. 
По четвърта точка от дневния ред  докладва Петър Петров: Постъпило е 

заявление от Димчо Трифонов от Две могили. Всички вие го познавате от години. Направиха 
му операция на тазобедрената става, като същата е подменена. Той живее с майка си, която 
получава минимална пенсия. За ставата е платил 2 500 лв. Предлагам да му отпуснем 
еднократна помощ.  
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Тодор Куцаров: Средствата за ставата той е взел назаем. Ето защо, трябва да го 
подпомогнем с 200 лв.т Социално подпомагане му е отказана помощ и те са го насочили към 
нас. Смятам, че не можем хора неработили десетки години да ги подпомагаме. 
 2. Микерям Адям: Димчо не получава пенсия, защото е млад. Сега ще мине през 
ТЕЛК. Да му отруснем 200 лв. 
 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

 
С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ  
на Емети Сюлейманова Юмерова за ремонт на покрива на къщтата и в с. Каран Върбовка в 
размер на 200 лева 

2. Комисията с 4 (четиири) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна помощ на Светлан Димитрова Андронова от Две могили в размер на 200 лева. 

3. Комисията с 4 (четири)  гласа  “за”  отказва да се отпусне еднократна помощ на 
Пламен Карамфилов Ангелов..  

4. Комисията с 4 (четиири) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна помощ  на Димчо Симеонов Трифонов от Две могили в размер на 200 лева. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4................................  
       (Микеря Адям) 

       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 


