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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 22 

 

Днес, на 04.04.2008 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 – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Микерям Кадир Адям – член. 

  

Отсъства: Йордан Георгиев Великов - член. 
В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 

председател на Общинския съвет. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред 
1. Разглеждане Молбата на Васил Петков Ангелов с вх. № 36/08.02.2008 г. относно 

отпускане на еднократна помощ за заплащане разходи за ток и вода.  
2. Разглеждане Молбата на Анка Костов Симеонова с вх. № 37/08.02.2008 г. относно 

отпускане на еднократна помощ за заплащане  
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: 
 По отношение на подадената молба от Васил Петков Ангелов, считам същата за 
основателна. По нея обаче, не е приложена справка, какви точни суми дължи молителя. 
Познавам готози човек – не е лош. Нека да му помогнем. Още повече, че той не иска кой 
знае какви средства.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Да му се отпусне сумата от 40 (четиридесет) лева. Но нека да 
представи бележките, че дължи тези суми за ток и вода. 

2. Красимир Кунев: Лично аз съм участвал в разглеждането на проблема на г-н 
Ангелов в Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. Той един от многото 
граждани, поставени в неравностойно положение. Страхувам се, да не су появи порочна 
практика, да се искат такива суми от много граждани, тъй като всички сме на един хал.  

3. Тодор Куцаров: По принцип съм съгласен да се отпусне сумата, но за в бъдеще 
препоръчвам на колегите в комисията да отхвърляме подобни молби.  

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: 
 По подадената молба от Анка Костова Симеонова, считам че следва да се уважи 
частично. Веднъж е получавала средства от Общинския съвет – миналата година. Така, че 
тази година да и отпуснем сума в размер на 100 – 150 лева.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Петър Петров: Анка миналата година е получила от Общинския съвет 350 лева, а 
сега да и се даде не –повече от 100 лева. 

2. Красимир Кунев: Подобно на предходния случай, предлагам да и се отпусне по-
малка сума от тази, която тя иска. Но като се има предвид, че на същото лице, вече е 
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отпускана миналата година сумата от 350 лева, да се подпомогне в минимален размер и 
при условие, че има останали свободни финансови средства.  

3. Микерям Адям: Аз познавам тази жена и съм съгласна да и се отпусне сума в 
размер на 150 лева, тъй като сега се касае за друга операция, а миналата година е правена 
друга операция.  

След приключване на разискванията, по предложение на Тодор Куцаров   
комисията прие следното становище: 
 

 
   С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПОДГОТВИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ВНЕСЕ СЪЩАТА ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 40 (четиридесет) лева на ВАСИЛ ПЕТКОВ 
АНГЕЛОВ. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПОДГОТВИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ВНЕСЕ СЪЩАТА ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150 (сто и петдесет) лева на АНКА КОСТОВА 
СИМЕОНОВА. 

 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

           
 

4. ………………………   
           (Микерям К. Адям) 

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


