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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 139 

Днес, на 12.01.2010 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  

5. 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 Аксел Хасанова Алиева с вх. № 582/21.12.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление от 
Аксел Хасанова, живееща в град Две могили на ул. „Чаталджа” № 1. В него тя ни уведомява, 
че на 01.11. 2009 г. е родила второто си дете – Айчел Хасанова Мустафова. Представила е 
Акт  за раждане на детето, Декларация, че няма да остави детето за отглеждане в Социална 
институция и че притежават с бащата на детето необходимото образование. Съгласно 
Наредба № 10 имат право на 200 лева помощ. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Госпожа Хасанова е представила всички необходими документи 

съгласно Наредба № 10 и това и дава право да получи помощ от 200 лева, тъй като детето е 
родено през 2009 г., преди изменението на Наредбата.  

2. Микерям Адям: Съгласна съм с предложението за 200 лева еднократна помощ за 
раждане да второ дете. 

3. Тодор Куцаров: Отговаря на всички изисквания по Наредбата и трябва да си 
получи полагащата и се помощ. 

4. Йордан Великов: Съгласен съм с предложението на колегите. Няма никаква пречка 
да откажем помощта. Нека отпуснем 200 лева за раждане на второ дете. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за раждане на второ дете на Аксел Хасанова Алиева в размер на 200 
лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев)            
 



 2 
4. ………………………  5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

 


