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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 153 

Днес, на 13.05.2010г. 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  

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 заявление от Фетие Юсеинова Шабанова с вх. № 152/10.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2.  Разглеждане заявление от Мариета Иванова Петрова с вх. № 153/10.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане заявление от Аксел Юсеинова Мургезова с вх. № 154/10.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

4. Разглеждане заявление от Емилия Орлинова Руменова с вх. № 155/10.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

5. Разглеждане заявление от Доцка Маринова Томова с вх. № 156/10.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

6. Разглеждане заявление от Петя Борисова Диманова с вх. № 157/10.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление от 
Фетие Юсеинова Шабанова от с.Баниска за отпускане на еднократна помощ за раждане на 
първо дете. Документите са редовни и двамата са с постоянно местожителство с. Баниска. 
Имат право на максималния размер на помощта съгласно Наредбата.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Детето е първо за госпожа Шабанова и съгласно Наредба № 10 

има право на 200 лева.  
2. Тодор Куцаров: Г-жа Шабанова отговаря на Наредбата, затова няма причини да и 

се откаже. 
 3. Микерям Адям: Отговарят на изискванията и съм съгласна да се отпусне.  
По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е заявление 

от Мариета Иванова Петрова за отпускане еднократна помощ за раждане на второ дете. От 
направената справка е видно, че родителите на детето са с постоянен адрес гр. Две могили 
ул. Огоста № 13. Родителите имат право на пълния размер на помощта за раждане на второ 
дете. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров: Отговаря на изискванията на Наредбата. Детето е второ и се 

полагат 250 лева.  
2. Петър Петров: Документите са редовни и има право на помощ от 250 лева. 
3. Микерям Адям: Съгласна съм. 
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По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 

от Аксел Юсеинова Муртезова за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо дете. 
Родителите са с постоянен адрес  на ул. Демокрация с. Помен. Документите са редовни и 
имат право на еднократна помощ в пълния размер съгласно наредбата на общинския съвет. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Подадените документи са съгласно изискванията на Наредба 10. 

Всичко е изрядно и можем да и отпуснем еднократна помощ в размер на 200 лева. 
 2. Тодор Куцаров: Детето е първо за семейството. Документите отговарят на 

изискванията.  
3. Микерям Адям: Няма причина да и се откаже, документите са редовни. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 

заявление от Емилия Орлинова Юсеинова за еднократна помощ за раждане на първо дете. 
Родителите са с постоянен адрес с. Бъзовец. Това им дава правото на максимален размер за 
помощ при раждане на първо детДокументите са редовни. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Отговаря на Наредбата. Детето е първо и може да се отпусне 200 

лева. 
2. Петър Петров: Всичко е редовно и затова и се полагат. 
3. Микерям Адям: Съгласна съм. 
По пета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е заявление от 

Доцка Маринова Томова от гр. Две могили ул. Хаджи Димитър № 22 за отпускане на 
еднократна помощ за раждане на второ дете. Родителите са с постоянен адрес гр. Две 
могили. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Съгласно наредбата-детето е второ и отговаря ня изискванията за 

помощ от 250 лева. 
2. Петър Петров: Полагат и се съгласно наредбата 250 лева. 
По шеста точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров:Постъпило е заявление 

от Петя Борисова Диманова от Две могили ул Стара Планина за раждане на второ дете 
родено през 2008 година.Родителите са с постоянен адрес гр. Две могили.Документите са 
редовни отговарят на всички изисквания на наредбата наобщинския съвет.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Аз съм за отпускането. 
2. Петър Петров: Помощите за раждане на дете трябва да се отпускат година за 

година, ето защо аз съм против след година и полвина да отпускаме помощ. 
3. Микерям Адям: Поддържам господин Петров. 

  
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласито си да бъде отпусната 
еднократна помощ на Фетие  Юсеинова Шабанова в размер на 200 лева за раждане на първо 
дете. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ за раждане на второ дете в размер на 250 лева на Мариета 
Иванова Петрова. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ  в размер на 200 лева за раждане на първо дете на Аксел 
Юсеинова Муртезова. 
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4. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си за отпускане на 

еднократна финансова помощ в размер на 200 лева на Емилия Орлинова Юсеинова. 
5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за раждане на второ дете на Доцка 
маринова Томова.  

6. Комисията с 2 (два) гласа „за” и 2  (два) гласа „против” Общинският съвет да 
прицени и вземе решение за отпускане на еднократна помощ на Петя Борисова Диманова. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


