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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 183 

 

Днес, на 16.06.2011 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 с вх. 211/30.05.2011 г. от Айля Юсеинова 
Селимова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. 226/08.06.2011 г. от Петя Манчева Славова 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 215/01.06.2011 г. от Цана Димова 
Трифонова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26 за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 228/09.06.2011 г. от Коста Жоров Радков, 
живееща в град Две могили, на улица „Мусала” № 18 за отпускане на еднократна 
финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 232/14.06.2011 г. от Илиянка Иванова 
Илиева и Стефко Петков Ангелов, живеещи в град Две могили, на улица „Н. 
Бозвели” № 5 за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 233/14.06.2011 г. от Милко Иванов Маринов, 
живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24 за отпускане на 
еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е 
заявление с вх. № 211/30.05.2011 г. от Айля Юсеинова Селимова за отпускане на 
еднократна финансова помощ да раждане на първо дете. Всички документи са 
съгласно изискванията на Наредба № 10. Моето мнение е че можем да отпуснем 
помощ в размер на 200 лева съгласно наредбата. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Заявлението отговаря на изискванията на наредбата, 

така че може да се отпуснат 200 лева еднократна помощ за първо дете. 
2. Йордан Великов: Няма какво да коментираме. Съгласен съм да бъде 

отпусната помощта. 
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е 

заявление с вх. № 226/08.06.2011 г. от Петя манчева Славова за отпускане на 
еднократна финансова помощ да раждане на първо дете. И тук всички документи  
съгласно изискванията на Наредба № 10 са редовни. Нека бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 
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В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Петър Петров: И тук всички документи са представени съгласно 

изискванията на наредбата. Съгласен съм да отпуснем еднократна помощ за 
раждане на първо дете на Петя Славова в размер на 200 лева. 

2. Микерям Адям: Съгласна съм с колегите. Няма причина да отказваме 
помощта. 

По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 
молба от Цана Трифонова за отпускане на еднократна финансова помощ във връзка 
с влошеното си здравословно състояние. Тя е пенсионерка и изпитва сериозна 
нужда от финансова подкрепа за лечение. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Госпожата е онкоболна и според мен като имаме впредвид 

положението и можем да отпуснем еднократна помощ, макар и частична. 
2. Йордан Великов: Според мен можем да и отпуснем еднократна финансова 

помощ в размер на 150 лева. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 

молба от Коста Жоров за еднократна финансова помощ във връзка със 
здравословното си положение и това на дъщеря си. ТРябва да има впредвид, че той 
и дъщеря му са трудоустроени, получават пенсии и полагащите им се социални 
добавки. Съпругата му е работила до този момент като личен асистен на детето си и 
в момента е на борсата. Синът му се занимава с търговия. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Някои граждани спекулерат с помощите, които се 

отпускат от Общинския съвет. Според мене това е един от тези случаи, като се 
съобразим със изказаното от предходния. Против съм отпускането на еднократна 
помощ. 

2. Петър Петров: Според мене тези граждани не са в тежко материално 
положение и след като нямат предстоящи разходи във връзка с лечение или 
операции и аз съм против отпускането на помощ. 

По пета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Постъпила е 
молба от Илиянка Илиева за отпускане на еднократна финансова помощ във връзка 
с тежкото им материално положение, в което се намират тя и съжителстващия с нея. 
Тези хора не за първи път подават молба за помощ и трябва да се има впредвид, че и 
двамата са в трудоспособна възраст без заболявания, които да им пречат да работят. 

В разискванията по пета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: И аз съм против отпускането на помощ. Смятам, че на 

първо място проблемът на тези хора е в тях. 
2. Петър Петров: Аз съм на мнение да им отпуснем помощ, макар и 

минимална, но както виждам само аз съм на това мнение. 
По шеста точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 

молба от Милко Иванов Маринов за отпускане на еднократна финансова помощ във 
връзка с неблагоприятното си материално положение.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Според получената от Дирекция „Социално 

подпомагане” информация, господинът е продал земеделска земя и въпреки всичко 
моли за помощ. Той е трудоустроен и получава социална пенсия с необходимите 
надбавки. Лично аз съм против отпускането на помощ. 

2. Йордан Великов: И аз съм против и за в бъдеще ако има такива молби пак 
ще съм против. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ” дава съгласието си да се отпусне 
еднократна финансова помощ на Айля Юсеинова Селимова от село Помен в размер 
на 200 лева за раждане на първо дете.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да се отпусне 
еднократна финансова помощ на Петя Манчева Славова от град Две могили в 
размер на 200 лева за раждане на първо дете.  

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ на Цана Димова Трифонова, живееща в град Две 
могили в размер на 150 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Коста Жоров Радков живеещ в град Две могили. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „Против” отказва да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова Илиева и Стефко 
Петков Ангелов от град Две могили.   

6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Милко Иванов Маринов от град Две могили. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


