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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 13 

 

Днес, на 19.02.2008 г., от 17.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – секретар. 
2. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Йордан Георгиев Великов – член. 
4. Микерям Кадир Адям – член. 

  

Отсъства: Александър Иванов – подал молба в Общинския съвет за прекратяване 
предсрочно на пълномощията му като общински съветник, поради назначаването му на 
длъжност в общинска администрация – Две могили. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред 

1. Раглеждане на първо четене НАРЕДБА № 10 за изплащане на еднократни 
помощи при раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на 
община Две могили. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: 
Предлагам на първо четене да обсъдим НАРЕДБА № 10 за изплащане на еднократни 

помощи при раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на 
общината. В бюджета на общината ще бъде заложена една сума около 10 000 лв, от която, с 
макар и малка сума да се подпомагат младите майки. Освен това, в Общинския съвет са 
постъпили няколко молби с искане за отпускане на парични средства по различни поводи. 
Оказа се, обаче, че съветниците преди нас, не са приели никакви правила по този въпрос. А 
явно занапред ще имаме такива случаи. Без да претендирам за изчерпателност,презлагам 
един вариант, който може да бъде допълнен от вас и от другите колеги.   

 

 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Йордан Великов: Аз знам за три подадени молби в деловодството на Общинския 
съвет.Тези граждани търсят помощ от нас за подпомагане решаването на проблемите им. 
До този момент наистина няма нормативна уредба в тази насока. В този ред на мисли, 
смятам предложението за наредба за удачно.  
 Прочетох проекта. Прави ми впечатление, че има някои ограничения за получаване 
на еднократна помощ за раждане на дете, а именно: помощ да получават лица, които имат 
основно образование и са пълнолетни. Да не кажат, че и тази норма е дискриминационна.  

2. Петър Петров: Възможно е, но какви ти е била идеята Красимире като си написал 
това? 

3. Красимир Кунев: Според мен не е нормално, майката да е на 14 години и ние да я 
стимулираме. Затова съм предвидил това ограничение. Ако майката не е пълнолетна, нея 
Държавата я подпомага еднократно. Нас никой не ни задължава да даваме такава помощ. 
Но предполагам, че ще бъде прието добре от гражданите на Общината.  
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4. Микерям Адям: Идеята ми харесва. Дето се вика, ние тук в комисията да я 

приемем на наше „първо четене”. До деня на сесията, ако имаме някакви предложения, 
когато се съберем, за да се подготвим заедно за нея, ще ги обобщим и ще ги предложимна 
колегите. 

5. Петър Петров:  Трябва да се помисли, ако се родят близнаци, какво правим. Но 
идеята е добра и подкрепям казаното от Мики. 
 След приключване на разискванията, по предложение на Красимир Кунев,    
комисията прие следното становище: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КРАСИМИР 

КУНЕВ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА № 10 за изплащане на еднократни помощи при раждане на 
дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на община Две могили и 
ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ТЯ ДА БЪДЕ ПРИЕТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ. 
 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Красимир Г. Кунев)              (Йордан Г. Великов)  
 
 

4. ………………………   
                             (Микерям К. Адям) 
 
 
       За Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

За Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Кр. Кунев) 

 


