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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 99 

 

Днес, на 11.03.2009 г., от 16.00 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.  

 Отсъстват: Микерям Кадир Адям. 
           Йордан Георгиев Великов. 

 

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

1.Отпускане на еднократна помощ при раждане на дете на Ферихан Ниязиева 
Сюлейманова от гр. Две могили ул. Чаталджа вх. № 108/ 13.02.20009 . 

2.Отпускане на еднократна помощ за раждане на дете от Ширан Ефраимова 
Мехмедова с.Кацелово ул.Детелина. вх.114/20.02.2009 г. 

3.Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили през 
2008 г. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Ферихан Ниязиева Сюлелейманова за отпускане на помощ при раждане на дете. 
Представени са необходимите документи, които предоставям на вашето внимание.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Г-жа  Сюлейманова е родила детето през 2008 г., а пуска 
заявлението сега това значи,че трябва да се изплати помоща по старата наредба или 100 
лв. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с това предложение на Кунев и го подържам. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров:.Постъпило е заявление 
от Ширан Ефраимова Мехмедова от с.Кацелово ул.Детелина. Заявлението е за отпускане на 
еднократна помощ при раждане на дете. Помоща трябва съгласно наредбата да бъде в 
рамките на 150 лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев: Необходимите документи са представени и смятам, че трябва 
да уважим неината молба, да отпуснем помощ в рамките на 150 лева. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение. 
 По трета точка от дневния ред  докладва Петър Петров: Представям на вашето 
внимание Отчета за изпълнението на бюджета на общинския съвет за 2008 година. От него 
е видно, че разходите за издръжка на съвета са в размер на 57 133,00 лева, а реално 
изразходвани са 56 239,73 лв. Не са надхвърлени предвидените средства. 
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Цифрите са факт и ние не можем да ги променяме. Смятам, че 
нормално са изразходвани средствата отклуняване от предвидената рамка няма. 
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 2.Тодор Куцаров: Председателя на общинския съвет трябва редовно да следи 
разходите и своевремено да информира общинския съвет. 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ при 

раждане на дете на Ферхан Няезиева Сюлейманова от Две могили в размер на 100 лева. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 

помощ при раждане на дете на Ширин Ефраимова Мехмедова от с. Кацелово в размер на 
150 лева. 

3.Комисията с 3 (три)  гласа  “за” приема финансовия отчет на Общинския съвет за 
2008 г. и го предлага да се гласува от общинския съвет. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Петър К. Петров)                               (Тодор Н. Куцаров)                                      (Красимир Г. Кунев) 

           
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


