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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 152 

Днес, на 19.04.2010г. от 14.00 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  

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 молба от Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 91/09.03.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на молба от Фатме Арифова Мехмедова с вх. № 116/01.04.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на молба от Бахар Ибишева Бейтулова с вх. № 121/07.04.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на заявление от Севдалина Илиянова Асенова с вх. № 141/16.04.2010 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление от 
Ахмет Байрактаров за еднократна финансова помощ.Той сие поставил за цел от където може 
от там да вземе.Той всяка година подава молба Трябва да даваме само в краен 
случаи,защото парите няма да стигнат за помощ за новородените.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Байрактаров е получил от социалните 280 лева и сега се опитва 

да вземе и от общинота.  
2. Тодор Куцаров:Смятам ,че трябва да му откажем и да пазим парите за 

новородените деца. 
3. Микерям Адям:  Не съм съгласна защото хитрува. 
По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е заявление 

от Фатме Мехмедова за еднократна помощ поради тежко финансово положение и 
заболяване. Молбата е разгледана в комисията по социална политика и излезнала със 
становище да бъде удовлетворена. Ето защо предлагам да и дадем 100 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров: Молбата е разгледана,положението и е тежко и нека да и отпуснем 

социална помощ от 100 лева. 
2. Петър Петров: Смятам, че парите трябва да се пазят за новородените деца,но щом 

е тежко еположението съгласен съм да и се даде 100 лева. 
3. Микерям Адям: От представените епикризи става ясно, че лицето има сериозен 

здравословен проблем и подкрепям предложението. 
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление от 

Бахар Ибишева Бейтулова за отпускане на еднократна финансова помощ защото дететои е 
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спроблеми изкривяване на грабначния стълб. Ходи на процедури в София и това е 
свързанос разходи, които не са по силите на родителите. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев:Полложението на детето е сериозно и свързано със значителни 

разходи извэршвани то родителите.Смятам трябва да удовлентворим молбата с 200 лева 
2. Тодор Куцаров:Щом се отнася за дете трябва да помогнем.  
3. Микерям Адям:За детето да дадем 200 лева. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Севдалина Асенова 

е подала заявление за еднократна помощ за раждане на първо дете.Всички документи са 
правилно подадени,като прави впечатление ,че бащата не ежител на нашата община.По тази 
причина помоща трябва да бъде 50 %. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Молбата е за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо 

дете.Всички документи са изправни, но бащтата няма постоянен адрес в Две могили и 
съгласно наредбата има право на 50 %. 

2. Петър Петров: Подържам предложението. 
3. Микерям Адям: Тъй като бащата не е жител на общината нека да се отпусне 100 

лева. 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” отказва на Ахмед Еминов Байрактаров да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” отпуска на Фатме Арифова Мехмедова 
еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” отпуска на Бахар Ибишева Бейтулова 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” отпуска на Севдалина Илиянова Асенова 
еднократна финансова помощ в размер на 100 лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 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) 


