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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 85 

 

Днес, на 09.01.2009 г., от 15.30 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. 
 5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократни помощи 
при раждане на дете подпомагане на социано слаби жители.. 

2. Отпускане еднократна помощ на Асен Славов Йорданов от гр. Две могили. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: До края на 2008 г. са 
подпомогнати както следва: 
  -За раждане на 15 деца – 1 800.00 лв. 
 ` -За 21 социално слаби граждани са раздадени - 4 896,54 ,ллева 
   При прилагането на наредбата се натъкнахме на някои проблеми, като 
необходимостта жителите да имат постоянна регистрация, голям брой социално слаби 
.Какво предлагаме. 
  - Увеличаване с 50.00 лева еднократната помощ за раждане на дете. 
  - Отпадане  на изискването да има адресна регистрация за най малко една 
година. 
  - Намаляване средствата за социални слаби и молбите да се разглеждат на 
тримесечие. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм с така направените изменения и допълнения на 
наредба №.10. Правилни са направените предложения. 
 2. Микерям Адям:Трябва да обърнем повече внимание на подпомаганията при 
раждане на деца. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е молба от 
Асен Славов Йорданов за отпускане на еднократна помощ , като социално слаб. Същия не 
се регистрира в бюрото по труда. Ходи в чужбина да работи. Излага не обективни причини 
като това ,че пеел в джамията. Предлагам искането да му бъде отхвърлено. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Този човек се стреми да излъже комисията и общинския съвет. Аз 
направих задълбочено проучване и смятам , че трябва да му се откаже. 
 2. Красимир Кунев: Съгласен съм с предложението на г-н Куцаров. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” Комисията по бюджет и финансии предлага на 

общинския съвет да направи изменение и допълнение на Наредба № 10 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” –  Комисията по бюджет и финансии предлага на 

общинския съвет да откаже отпускането на помощ на Асен Славов Йорданов. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 
 

        

 
 

        

 


