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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 131 

Днес, на 02.11.2009 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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. Йордан Георгиев Великов –  член. 

             5. Микерям Кадир Адям – член. 
 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на молба от Йордан Стефанов Калицов – Кмет на село Каран 
Върбовка с вх. № 473/16.10.2009 г., за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на молба от Страхил Асенов Малакчиев с вх. № 474/16.10.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на молба от Симеон Борисов Трифонов с вх. № 477/20.10.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпила е молба 
от кмета на с. Каран Въровка за отпускане на еднократна помощ на многодетно семейство от 
същото село. То е многодетно и в тежко материално състояние – децата нямат дрехи, нямат 
отопление и други общочовешки нужди. Жената е с регистрация в град  Монтана, а мъжът е 
от Каран Върбовка. Ето защо трябва да бъде подпомогнат мъжа, които е с постоянен адрес в 
община Две могили. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Лично съм запознат с положението на въпросното семеиство. 
Същите се намират в изключително тежка ситуация. Родителите са трайно безработни и 
поради други причини жената не си е променила адресната регистрация и поради тази 
причина не може да получава социална помощ.  

2. Г-н Петър Петров: Трябва да помогнем на това семейство с тези социални 
проблеми. 

 3. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм с това, че трябва да им се помогне. 
4. Г-н Йордан Великов: Съгласен съм да се помогне, запознат съм със случая. 
По втора точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпила е молба от 

Страхил Асенов Малъкчиев за отпускане на еднократна помощ поради заболяване.Това е 
поредната молба за помощ.Този път е след направена операция. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Тази молба е втора за господин Малъкчиев. Сега представя 
епикриза от направена му операция на крака след претърпяна злополука. В Наредба № 10 
сме заложили средства, които се отпускат на хора изпаднали в тежко положение, а също и 
след претърпени злополуки, затова предлагам да му бъде отпусната минимална помощ от 
100 лева. 
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 2. Г-н Тодор Куцаров: Категорично съм против.Този човек е на 64 години и никога 
не е работил. От Две могили е изгонен за непристоино държание. 
 3. Г- н Йордан Великов: Аз също съм против. 
 4. Г-жа Микерям Адям: Запозната съм със случая и не съм съгласна. 
 По трета точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпила е молба от 
Симеон Борисов Трифонов от с. Кацелово за отпускане на еднократна помощ  за отопление. 
Същия получава 262 лева пенсия, а жена му – 250 лева. Моето мнение е, че при този доход 
да не му отпуска еднакратна помощ. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Предоставената информация от Дирекция „Социално 
подпомагане” показва, че през последните шест месеца средния доход на семейство в 
България е 428,52 лева, което не им дава право за подпомагане от Агенцията. Такъв доход за 
много възрастни хора е желание и смятам, че не трябва да се отпуска помощ. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: 70 % от пенсионерите в България получават по малка пенсия и 
за това не съм съгласен. 
 3. Г-н Йордан Велищов: Финансовата мощ на общината е ограничена и трябва да се 
дава помощ само на крайно нуждаещите се. 
   

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши да бъде отпусната еднократна помощ в 

размер на 200 лева на Неджми Кязимов Мехмедов от с. Каран Върбовка. 
2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”и 1 (един) „против” реши да не бъде отпусната 

еднократна помощ на Страхил Малъкчиев от с. Чилнов.  
3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва да се отпусне еднократна помощ на 

Симеон Борисов от с. Кацелово. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

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

4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 

           
           

 
       

                  Председател на комисията: 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 

       _____________ (Т. Куцаров) 


