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

П Р О Т О К О Л 
№ 171

Днес, на10.02.2011 г. от16.00 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. Йордан Георгиев Великов – член.
5. Микерям Кадир Адям– член 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред:
1. Разглеждане на Заявление с вх. № 54/26.01.2011 г. от Анка Костова 

Симеонова с ЕГН 3902285338 и Петко Михов Симеонов с ЕГН 3310275341, 
живеещи в село Чилнов, на улица „Паисий Хилендарски” № 3 за отпускане на 
еднократна финансова помощ.

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 61/07.02.2011 г. от Снежана Недкова 
Йорданова, живееща в село Поменза отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете – Кристиан Руменов Стефанов

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 64/09.02.2011 г. от Саша Симеонова 
Петрова, живееща в село Бъзовец за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете – Елисей Елинов Янков.

4. Разглеждане на Молба с вх. № 70/09.02.2011 г. от Кирил Иванов Ангелов,
живеещ в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ.

5. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 
65/09.02.2011 г., относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост в землището на село Бъзовец.

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
молба от семейство Симеонови за отпускане на еднократна помощ във връзка с 
тежкото им материално положение. Това семейство за пореден път подава такава 
молба и комисията по „Здравеопазване и социална политика” е излязла със 
становището молбата да бъде уважена.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Микерям Адям: Запозната съм с положението на семейството и предлагам 

да уважим молбата макар и минимално.
2. Тодор Куцаров: И аз съм съгласен с колежката. Предлагам да и бъде 

отпусната помощ в размер на 80 лева.
3. Йордан Великов: Аз съм против да се отпуска помощ на семейството.
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е 

заявление от г-жа Петрова, с което ни уведомява, че е станала майка за първи път. 
Представените документи са съгласно Наредбата № 10, като единствената 
забележка е че бащата не е с постоянен адрес на територията на нашата Община.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
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1. Петър Петров: В такъв случай съгласно изискванията на Наредбата може 

да се отпуснат 100 лева за раждане на първо дете.
2. Красимир Кунев: Съгласен съм да се отпусне еднократна помощ в размер 

на 100 лева.
По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Следващото 

заявление от г-жа Саша Петрова, с което ни уведомява, че е станала майка за първи 
път. Подадените документи са съгласно изискванията на Наредба № 10, като 
забележка може да се приеме, че майката е с постоянен адрес в град Русе и се е 
записала с настоящ адрес в нашата община след раждането на детето.

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Йордан Великов: Когато се е родило детето единият родител не е с адрес 

на нашата община, поради което предлагам да отпуснем помощ в размер на 50 % от 
полагащата се помощ.

По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Следващата 
молба е от Кирил Ангелов за отпускане на еднократна помощ във връзка с тежкото 
му материално състояние. Всички го познаваме. Той е трайно безработен и със 
склонност към употребата на алкохол.

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Микерям Адям: Съгласна съм нека да му се помогне, само че парите да ги 

вземе някой негов близък човек, който да направи разплащанията и да отчете 
разходите пред Общинския съвет.

2. Красимир Кунев: Съгласен съм да му бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 200 лева, като парите се получат от Цаню Иванов Велев, живеещ в град 
Две могили, на улица „Г. С. Раковски” № 3.

По пета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Следващата 
докладна записка е във връзка с продажба на недвижим имот – спортен терен с 
площ 13.726 дка в село Бъзовец. При данъчна оценка на имота в размер на 2 118.60
лева, лицензирания оценител е дал цена 8 236 лева, която да бъде и начална цена за 
осъществяването на търг с явно наддаване.

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Петър Петров: Цената , която се предлага е много добра и съм съгласен с 

продажбата.
2. Красимир Кунев: Парите са добри за въпросния имот и аз съм съгласен 

той да бъде продаден.

След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”и 1 (един) глас „против” предлага на 

Общинския съвет на Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ в размер на 80 лева.

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”предлага на Общинския съвет да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ на Снежана Недкова Йорданова за раждане 
на първо дете в размер на 100 лева, тъй като бащата на детето не е жител на нашата 
Община.

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за”предлага на Общинския съмет да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ на Саша Симеонова Петрова за раждане на 
първо дете в размер на 100 лева, тъй като майката на детето е с постоянен адрес в 
град Русе.
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4. Комисията с 5 (пет) гласа „за”предлага на Общинския съвет да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ на Кирил Иванов Ангелов в размер на 200 
лева, като сумата бъде получена от Цоню Иванов Велев. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде продаденнедвижим 
имот – частна общинска собственост в землището на село Бъзовец.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа.
Подписали протокола:

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

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

Председател на комисията:

______________ (П. Петров)

Секретар   на   комисията:

_____________ (Т. Куцаров)
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