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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 90 

 

Днес, на 03.02.2009 г., от 16.30 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 
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 молбата на Данка Калинова Владимирова с вх. № 47/19.01.2009 г. 
за отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на молбата на Ивелина Димитрова Димитрова с вх. № 59/26.01.2009 
г. за отпускане на еднократна помощ. 

3. Разглеждане на молбата на Светла Иванова Димитрова с вх. № 75/30.01.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Подадено е заявление за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на второ дете по ред в семейството на Данка и 
Росен Владимирови. Към документите са приложени всички необходими документи, поради 
което считам, че трябвя да им бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Комисията по „Здравеопазване вчера разгледа тези три молби 
и  е със становище те да бъдат уважени.  
 2. Микерям Адям: Това дете се е родило през миналата година и то ще получи 
помощ с 50 лв. по-малка, ако беше се родило през тази. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Втората молба е пак за 
дете, родено през миналата година. Младите са от Две могили, а детето им е първо по ред. 
нека им отпуснем еднократна помощ в размер на 100 лв.. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Петър Петров: Няма спор. Да им де отпусне еднократна помощ 
 По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Третата молба е за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на второ дете през новата година. Документите 
са изрядни. Да и се отпусне помощ в размир на 200 лв.  
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Това и първото родено дете за Две могили.  
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150 лв. на ДАНКА КАЛИНОВА 
ВЛАДИМИРОВА от град Две могили за раждане на второ дете.  
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2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150.лв.ВЕЛИНА ДИМИТРОВА 
ДИМИТРОВА от град Две могили за раждане на второ дете.  

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 200 лв. на СВЕТЛА ИВАНОВА 
ДИМИТРОВА от град Две могили за раждане на второ дете.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 1830 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) 
 

        

 


