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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 188 

 

Днес, на 01.08.2011 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 Молба с вх. № 283/19.07.2011 г. от Виолета Марова 
Таскова, живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 284/19.07.2011 г. от Сейде Акифова 
Мехмедова, живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. 285/19.07.2011 г. от Мариана Върбанова 
Йорданова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. 288/19.07.2011 г. от Райме Хаккъева Назиф 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Петъп Петров: Първата молба за 
еднократна помощ е от Виолета Таскова от село Чилнов с искане на и бъде 
отпусната еднократна парична помощ. Твърди, че е е безработна и не е в добро 
здравословно състояние, но няма приложени никакви писмени доказатества за 
твърденията си. От предоставената ни Справка от Дирекция „Социално 
подпомагане” е видно, че тя не е регистрирана като безработна в Бюрото по труда, 
както и нейния баща, при когото тя живее. Не е омъжена. Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” е излязла със становище молбата и да не 
бъде уважавана. Аз също мисля така. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: След като колегите от другата комисия считат, че 

молбата и не следва да се уважава, няма какво да коментираме.  
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Втората молба е 

от Сейде Мехмедова, същото от село.  Тя посочва същите основания за искането и 
за еднократна помощ. Разликата е, че тя е на пенсионна възраст, но не получава 
пенсия затруда си. Получава наследствена социална пенсия, която е в размер на 102 
лева. Явно няма трудов стаж. Не е ясно дали има деца – големи и къде са те. Но ние 
в случая нямаме разследващи функции. Комисията по „Здравеопазване и социална 
политика” е излязла със становище молбата и да не бъде уважавана. Моето мнение е 
същото.  

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: И двете молби са написани с един и същ почерк. Незнам 

кой им дава акъл да пишат тези молби, но наистина зачестиха случаите когато без да 
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са налице основанията за отпускане на еднократна помощ, хората подават молби, 
само защото някой им е казал, че от общината отпускат такава помощ. 

 По трета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Това е 
заявление за раждане на дете, което е трето по ред за Мариана Йорданова. 
Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е излязла със становище 
заявлението и да бъде уважавано. Съгласно наредбата ни, следва да и се отпусне 
помощ в размер на 300 лева.  

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Документите и са изрядни. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: И тук имаме 

Заявление за раждане на второ дете. Знаете какви проблеми имаха родителите. 
Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е излязла със становище 
заявлението и да бъде уважавано. Според наредбата ни, следва да и се отпусне 
помощ в размер на 250 лева.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Да и се изплати помощта. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за”отказва на Виолета Марова Таскова, 
живееща в село Чилнов да и бъде отпусната на еднократна финансова помощ. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва на Сейде Акифова Мехмедова, 
живееща в село Чилнов да и бъде отпусната на еднократна финансова помощ. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отпуска на Мариана Върбанова Йорданова 
еднократна финансова помощ за раждане на трето дете вразмер на 300 лева.. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отпуска на Райме Хаккъева Назиф 
еднократна финансова помощ за раждане на трето дете вразмер на 250 лева.. 

 
 

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) 


