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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 135 

Днес, на 07.12.2009 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 молба от Албена Кирчева Мехмедова с вх. № 553/04.12.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на дете. 

2. Разглеждане молба от Росица Иванова Георгиева с вх. № 554/04.12.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на дете. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Касае се за първо 
дете в семейството на Албена и Фикрет Мехмедови. Особeното в случая е, че бащата има 
адресна регистрация извън нашата община. По тази причина, еднократната помощ следва да 
бъде в размер на 75 лева.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Тодор Куцаров: Всички необходими документи са представени от родителите. 
Може да се отпусне помощта.  
 2. Г-н Красимир Кунев:  Всичко е от ясно по-ясно. Да се отпусне. Гледам, че по 
сметката имаме близо 3 000 лева неизразходвани. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Микерям Адям: Втората молба е 
идентична с първата. И тук бащата няма постоянен или настоящ адрес в Общината. 
Приложени са всички документи и справки, които изискваме. Така че следва да и се отпусне 
помощ в размер на 75 лева.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Петър Петров: Нещата са ясни. Да се отпусне помощта и да се направи така, 
че да могат да си ги получат ако не преди Коледа, то поне – преди Нова година. 

2. Г-н Тодор Куцаров: Всичко зависи дали общината ще успее да си събере 
вземанията. 
 

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 
Албена Кирчева Мехмедова в размер на 75 лева. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” да бъде отпусната еднократна помощ на 
Росица Иванова Георгиева в размер на 75 лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
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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) 


