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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 148 

Днес, на 02.03.2010 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 Диана Георгиева Ламбева с вх. № 68/15.02.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

2. Радглеждане на молба от Златка Йорданова Георгиева с вх. № 70/19.02.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Радглеждане на молба от Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 71/19.02.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на заявление от Нина Любомирова Николова с вх. № 72/19.02.2010 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

5. Разглеждане на заявление от Димитринка Веселинова Кунева с вх. № 73/22.02.2010 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление от 
Диана Георгиева Ламбева за отпускане на еднократна помощ за раждане на второ 
дете.Документите са редовни но бащата е с постоянен адрес село Караманово и затова му се 
полагат 50 % или 125 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Детето е второ за госпожа Ламбева и съгласно Наредбата, като 

имаме впредвид постоянния адрес на бащата може да отпуснем 125 лева. 
2. Тодор Куцаров:Всички документи с изключение на това, че бащата не е от град 

Две могили.  
3. Йордан Великов: Съгласен съм с помощта от 125 лева. 
4. Микерям Адям: Отговаря на всички изисквания но сумата трябва да бъде 125 лева. 
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е заявление 

от Златка Йорданова Георгиева за еднократна финансова помощ поради получена травма. 
Тя е самотна, на 73 години, живее сама в Каран Върбовка. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Красимир Кунев: Госпожа Георгива е претърпяла злополука в следствие на което е 

направила значителни разходи за лечението си. Пенсията е 151 лв., което е крайно 
недостатъчно за поемане на разходите. Нямаме кой знае какви възможности да отпусне 
голяма помощ. 

2. Петър Петров: Предлагам да бъде 100 лева. 
3. Йордан Великов: Съгласен съм да се отпусне.  
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4. Микерям Адям: И моята сестра си сложи импланта плати си. Но на тази жена съм 

склонна да и дадем 100 лева.  
По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е заявление 

от Ваня Първанова Севастакиева от село Каран Върбовка за еднократна помощ, затова, че 
са безработни имат много деца. На нея през 2009 г. и дадохме помощ от 200 лева. Смятам, 
че не трябва да и се дава. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Петър Петров: Семейното положение е много тежко, имат много деца, нямат ток –

трябва да им помогнем. 
2. Тодор Куцаров: Нека да и дадем 200 лева, но за последно.  
3. Йордан Великов: Съгласен съм да се отпусне еднократна помощ.  
4. Микерям Адям: Колебая се, но ще гласувам за. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е 

заявление от Нина Любомирова Николова от с. Баниска за еднократа помощ за раждане на 
второ дете. Документите са редовни и съгласно Наредбата има право на 250 лева. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Отговаря съгласно изискванията на Наредба №10. Всички 

документи са изрядно представени. Двамата родители са с постоянен адрес в град Две 
могили. 

2. Тодор Куцаров: Всичко е редовно съгласно Наредбата.  
3. Йордан Великов: Съгласен съм с направеното предложение.  
4. Микерям Адям: Отговаря на изискванията на Наредбата и трябва да и се отпусне 

помощ в размер на 250 лева.  
По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Димитринка Веселинова 

Кунева за отпускане на еднократна помощ за раждане на второ дете. Отговаря на всички 
изисквания съгласно Наредбата, полагат и се 250 лева. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Петър Петров: Отговаря на изискванията и трябва да и се отпусне помощта. 
2. Йордан Великов: Съгласен съм с предложението.  
3. Микерям Адям: Отговаря на изискванията на Наредбата и трябва да и се отпусне 

помощта. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Диана Георгиева  Ламбева за раждане на второ дете в размер на 125 лева.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Златка Йорданова Георгиева в размер на 100 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Ваня Първанова Севастакиева в размер на 200 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Нина Любомирова Николова за раждане на второ дете в ръзмер на 250 лева.  

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Димитринка Веселинова Кунева за раждане на второ дете в рамер на 250 лева 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
 

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

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

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

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 

 


