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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 107 

 

Днес, на 11.05.2009 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. 
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 на докладната записка на Фани Филипова Ефтимова с вх. № 
220/28.04.2009  за отпускане на еднократна помощ за издаване на книга. 

2. Разглеждане на молбата на Анка Костова Симеонова с вх. № 222/08.05.2009  за 
отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Фани филипова Евтимова от с. Кацелово за издаване на книга за обичайте на харцоите 
от с. Кацелово. През 2008 г., общинския съвет и отпусна помощ за издаване на стихосбирка 
в размер на 1000 лева. Мнението ми е,че не трябва да и се отпусне такава помощ. 
Помощите са за други цели. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Госпожа Филипова редовно търси помощ от общината за 
реализиране на свои творчески проекти. Преди приемането на Наредба № 10 ние и 
отпуснахме определена сума. След влизането в сила на наредбата, смятам, че парите 
трябва да бъдат насочени в друга посока. 
 2. Тодор Куцаров:.На Фанито и друг път е отпускана помощ и смятам, че не може с 
лека ръка да раздаваме помощи само на едни и същи хора, а тези пари са за крайно 
нуждаещи се. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Анка Костова Симеонова за отпускане на еднократна помощ  за лечение. В заявлението 
не е казано за какво лечение са и необходими тези средства. С решение № 358/ 07.03.2007 
г., общинския съвет и е отпуснал помощ в размер на 350 лева, до настоящия момент не е 
представила документ за какво са изразходвани отпуснатите преди това средства. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Госпожата всяка година подава заявления за подпомагане, без 
да казва за какво точно и трябват тези средства. Смятам, че трябва да и се откаже. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласно нашите правила, този който не се отчете за какво са 
изразходвани средствата, няма право на второ подпомагане 

  

 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” отказва да отпусне  еднократна помощ на Фани 

Филипова Евтимова от с. Кацелово за издаване на книга за обичайте на харцоите от с. 
Кацелово, тъй като през 2008 г., Общинския съвет и отпусна помощ за издаване на 
стихосбирка в размер на 1000 лева.. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” отказва да бъде отпусната помощ на Анка Костова 
Симеонова от с .Чилнов, тъй като е получила еднократна помощ през 2007 г. в размер на 
350 лв. и до настоящия момент не е отчела как е изразходвала тези следства. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 
 

        

 
 

        

 


