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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 113 

Днес, на 11.06.2009 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  

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 на молба от Симеон Йорданов Стоев с вх. № 269/08.06.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на молба от Йордан Тодоров Йорданов – Кмет на село Острица с вх. 
№ 270/10.06.2009 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Симеон Йорданов Стоев с ЕГН 6408145340, живеещ в село Могилино, на улица 
“Възраждане” № 38 за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че страда 
от пневмонична тубезкулоза на белия дроб и средствата са му необходими за закупуване на 
лекарства, с които да се лекува. Той и синът му са безработни, а жената, с която живее на 
семейни начала е назначена към временната заетост в Кметство Могилино на минимална 
работна заплата. Тъй като положението му е тежко той  моли за финансова помощ.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Здравословното положение на г-н Стоев е тежко и смятам, че 
може да му се помогне. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с така направеното предложение. 
 3. Мекерям Адям: Човека е сериозно болен и е необходимо да му се помогне. Аз 
направих проверка по този случай и изнесеното отговаря на истината. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е и друга 
молба на 10.06.2009 г. на Йордан Йорданов – Кмет на село Острица. В нея твърди, че 
детето Виктор Даринов Ангелов не посещава редовно детската градина поради 
невъзможността родителите му да плащат таксата. Майката Дарина Асенова Ангелова е 
психично болна и от  03.04.2009 г. е в психиатрична болница в град Бяла. Бащата, с който 
живее на семейни начала Петър Цанев Петров е селски пастир, който получава около 200 
лв., с които издържа цялото семейство, което включва и по – големият син Митко Даринов 
Ангелов. Дължимата такса, която не е заплатена е в размер на  299.70 лв, за месеците 
октомври, ноември, декември 2008 г. и януари, февруари, март, април, май и юни  2009 г. 
Предлага на Общинския съвет да бъдат освободени от заплащане родителите на детето 
Виктор Даринов Ангелов или таксата да бъде за сметка на общинския бюджет. Аз смятам, че 
можем да поемем 200 лв. от разноските за градина, а другите 100 лв. – да съберем от 
съветниците. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
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 1. Красимир Кунев: Това семейство сме го разглеждали и друг път в Общинския 
съвет. В действителност положението е тежко, но може да помогнем максимум с 200 лева. 
             2. Петър Петров: Родителите на това дете са в тежко материално положение.Този 
които се води за баща не е биологичния. Миналата година също платихме детската градина 
и сега ако не я платим, тъй като тя ще виси на сметката на общината. 
 3. Микерям Адям:Смятам,че трябва да му се даде тази помощ.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните    

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

еднократна помощ на Симеон Йорданов Стоев в размер на 150 лева. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна помощ на Йордан Тодоров Йорданов  в размер на 200 лева. 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

           
 

4. ………………………     
            (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


