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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 191 

 

Днес, на 09.09.2011 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. 295/01.08.2011 г. от Наталия Станчева 
Стойкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. 324/19.08.2011 г. от Вероника Максимова 
Великова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 299/01.08.2011 г. от Ахмед Еминов 
Байрактаров за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Информация с вх. № 343/02.09.2011 г. от Кмета на 
Общината, относно състоянието на общинския дълг към 31.08.2011 г. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо дете от Наталия 
Стойкова. Подала е всички необходими документи, но бащата е вписан като 
неизвестен. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: Смятам, че съгласно новото изменение на Наредбата 

може да се отпусне еднократна помощ за раждане на първо дете в размер на 50 %. 
По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е 

заявление от Вероника Великова, с което ни уведомява, че е станала майка за втори 
път. Всичси документи са подадени правилно съгласно изискванията на Наредбата и 
двамата родителя са с постоянен адрес в Общината. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Смятам, че молбата трябва да бъде уважена в пълния 

размер за второ дете. 
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Следващата 

молба е от Ахмед Байрактаров, в която моли да му бъде отпусната еднократна 
помощ във връзка с тежкото му финансово и социално положение. Комисията по 
Здравеопазване и социална политика е излязла със становището молбата да бъде 
уважена частично. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
1. Тодор Куцаров: Този човек не за първи път подава молба за еднократна 

помощ и до сега винаги му е отказвано. В предвид стеклите се обстоятелства в 
семейството му предлагам  да му бъде отпусната помощ, макар и частично. 
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2. Петър Петров: Смятам, че може да му се отпусне еднократна помощ в 

размер на 100 лева. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Петър Петров: Общинският 

дълг в момента е над 400 000 лева, от които 144 000 лева са безлихвеният заем от 
ПУДООС, който ще се изплаща до 2013 г. От УО на проектите чакаме да бъдат 
възстановени около 392 000 лева, което ще покрие заема от СИБАНК и заемът от 
извънбюджетната сметка. Като цяло дългът в Общината не е голям и в бъдеще 
време ще се възстанови и ще останат средства за бюджета. Проблемът е, че 
Министерството на финансите несвоевременно изпълнява задълженията си по 
реализираните проекти. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: В момента по-голямата чест от дълга е в следствие 

реализирането на различни проекти в Общината, за което е нямало средства и е взет 
заем от СИБАНК. Тези средства предстои да бъдат възстановени от УО на 
програмите до края на годината. Имаме и заем към ПУДООС до м. 02.2014 г., но той 
е предварително разчетен. Също така има да се връщат и 50 000 лева в 
набирателната сметка. Смятам, че като цяло сме в границите на допустимото – 7-8 
% от бюджета на Общината. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната на 
Наталия Станчева Стойкова  еднократна финансова помощ за раждане на първо дете 
в размер на 100 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната на 
Вероника Максимова Великова еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете в размер на 250 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната на Ахмед 
Еминов Байрактаров еднократна финансова помощ в размер на 100  лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” приема информацията, относно 
състоянието на общинския дълг към 31.08.2011 г. 

 

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) 


