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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 108 

 

Днес, на 13.05.2009 г., от 11.00 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  
Отсъства: 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 Себихас Абдулова Алиева с вх. № 226/12.05.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Комисията по 
здравеопазване е разгледала пстъпилото заявление от Себисах със становище да бъде 
уважено. Вие сами виждате, че тя е представила всичко необходимо – Удостоверение за 
раждане на детето Серкан, справка за адрес и дипломи за завършено образование. Детето 
е първо за семейството. Така, че следва да и бъде отпусната помощ в размер на 150 лв. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Видно от документите, майката и бащата имат средно 
образование. Себихас има адресна регистрация в село Помен от 2005 г., а бащата Сунай – 
от 2000 г. постоянен адрес и от 19890 г. – настоящ адрес в същото село. Така, че следва да 
бъдат подпомогнати. 
 2. Петър Петров: След като всички необходими документи са представени, молбата 
и следва да бъде уважена. 
 3. Красимир Кунев: Предлагам да гласуваме. 
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ 

на Себихас Абдулова Алиева  за раждане на първо дете в размер на 150 лева. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

 4. ………………………          
           (Микерям К. Адям) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


