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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 106 

 

Днес, на 07.05.2009 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. 
Отсъстват: Микерям Кадир Адям – член  

Йордан Георгиев Великов член 

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

1. Разглеждане заявление от Петя Любенова Антонова с вх. № 214/16.04.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на молбата на Севдие Сюлейманова Сюлейманова с вх. 
№215/17.04.2009  за отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Петя Любенова Ангелова от с. Баниска, на ул. “Инже войвода” № 7 за раждане на първо 
дете Деян Йорданов Иванов, родено на 30.03.2009 г. Детето е първо и съгласно Наредба № 
10 има право на 150 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Документите са изрядни и можем да отпуснем еднократната 
помощ за раждане на дете. 
 2. Тодор Куцаров: Предлагам, да и отпуснем тази помощ. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Севдие Сюлейманова Сюлейманова за отпускане на еднократна помощ за погребението 
на Стоян Цанев Янков. Помоща трябва да бъде Съобразена с ценоразписа, който сме 
приели с наредба № 5 за траурната дейност. Ние сме предвидили за ковчек 30 лева, 
изкопаване на гроб 30 лева, превоз на покойник 15 лева и други разходи 25 лева. По тази 
причина можем да и отпуснем помощ в рамките на 100 лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Госпожа Сюлейманова не е пряка родственица с покоиника, но е 
поела разходите по погребението. Смятам, че 100 лева са достатъчни за направените 
основни разходи. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение. 

  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ на 

Петя Любенова Ангелова  за раждане на първо дете в размер на 150 лева. 



 2 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна помощ на Севдие Сюлейманова Сюлейманова за погребението на Стоян Цанев 
Янков в размер на 100 лева. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

  
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


