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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 132 

Днес, на 11.11.2009 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. 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 заявление от Ана Билчева Петрова с вх. № 502/03.11.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Цветелин 
Десиславов Петров. 

2. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 510/06.11.2009 г., 
относно: Утвърждаване на средства за посрещане на Коледните и Новогодишните празници 
2009 – 2010 г. 

3. Разглеждане на заявление от Анелия Недкова Петрова с вх. № 511/09.11.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Ева Петрова 
Ефтимова. 

4 Разглеждане на молба от Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов с вх. № 
514/09.11.2009 г., за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на молба от Стойчо Георгиев Стойков с вх. № 516/10.11.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: В постъпилото 
заявление от Ана Билчева Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете - Цветелин Десиславов Петров няма никакви забележки. Представила 
е всички необходими документи, които се изискват по Наредбата. Предлагам да и отпуснем 
сумата от 150 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-н Петър Петров: Смятам, че всичко е изрядно и можем да отпуснем съгласно 

Наредба №10 еднократна помощ . 
2. Г-жа Микерям Адям: Всички документи съгласно изискванията на Наредба №10 са 

подадени и в сметката все още има 3175 лева. Нека да бъдат отпуснати 150 лева. 
По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпила е 

докладна записка от кмета на общината за необходимите средства за посрещане на 
Коледните и новогодишните празници. Исканата сума е за 10 600 лева. За коледните 
празници за украса 6 000лева, за коледарски групи 200 лева, за поздравителни картички 200 
лева, концерт на 25 декемри 220 лева, озвучаване 100 лева, почерпка на участниците 
самодейци 300 лева. За новата 2010 година за озвучаване 100 лева, за фойерверки 700 лева 
и други разходи 200 лева. За селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Кацелово, Чилнов, 
Могилино и Каран  Върбовка по 200 лева или 1800. За Пепелина и Широково 200 лева. 
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В разискванията по втора точка взеха участие:  

 1. Г-н Красимир Кунев: Сумата е нормална за тези празници и съм съгласен с 
предложената сума. 

2. Г-н Петър Петров: Това са два празника и смятам, че можем да подкрепим това 
предложение. 

3. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм, но имама възражения относно сумата за 
украса. Миналата година се направи постоянна украса за многократно ползване. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Анелия Недкова Петрова за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо дете. 
Отговаря на всички условия по Наредба № 10 и можем да и отпуснем 150 лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с направеното предложение. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: И двамата родители отговарят на Наредбата, представили са 
всички документи и няма причина да им бъде отказана помощта. 
 3. Г-жа Микерям Адям: Отговаря на изискванията на Наредба № 10. 
 По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпило е 
заявление от Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов за отпускане на еднократна 
помощ за лошо здравословно състояние. Помощ е отпускана през 2007 година, но не са 
представили документи за изразходваните средства. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Въздържам се от вземане на такова решение. 
 2. Г-н Тодор Куцаров:Веднъж му е отпускана помощ, но не са представени 
оправдателни документи ,въпреки предопрежденията. 
 3. Г-жа Микерям Адям: През 2007 г. е отпусната сумата от 350 лева, но не е 
представила необходимите оправдателни документи, въпреки напомнянето. Ето защо аз не 
съм съгласна да им се отпусне втори път такава. 

По пета точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Стойко Георгиев Стойков, живеещ в град Две могили, на ул. „Никола Обретенов” № 7. 
Децата му са го изоставили, живее сам, изключен му е тока. Синът му теглил заем от 
пенсията му и в момента го изплаща. Живее в голяма мизерия. Предлагам да му бъде 
отпусната помощ в размер на 200 лева. Сумата да бъде получена от г-н Куцаров и той да 
плати част от задълженията му за изразходваната електроенергия. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Децата на Стойчо Георгиев са го подложили на геноцит, 
трябва да помогнем на този старец. 
 2. Г-н Тодор Куцаров:Трябва да му помогнем. Да помолим Кмета на Общината да 
застави синът му да доплати разликата от 250 лева. Кметът може да вземе от него тези пари. 
 3. Г-жа Микерям Адям: Съгласна съм, вие по-добре познавате случая и нека Кметът 
вземе отношение по този въпрос. 
    
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” да бъде отпусната еднократна помощ на Ана 
Билчева Петрова в размер на 150 лева. 
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2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши да бъде утвърдена сумата от 10 600 

лева за посрещане на Коледните и новогодишни празници. 
3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” да бъде отпусната еднократна помощ на 

Анелия Недкова Петрова в размер на 150 лева. 
4. Комисията с 4 (четири)  гласа „за” отказва да бъде отпусната еднократна помощ 

на Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов от село Чилнов. 
5.Комисията с 4 (четири) гласа „за” реши да бъде отпусната еднократна помощ на 

Стойко Георгие Стойков от град  Две могили в размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


