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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 37 

 

Днес, на 10.06.2008 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 
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 от Маргарита Георгиева Каменова с вх. № 
156/04.06.2008 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Йорданов 
Станчев за участие в международен конкурс. 
 2. Разглеждане на молба на Светлозара Йорданова Йорданова с вх. № 
157/04.06.2008 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика” разгледа молбата вчера и счита, че на Никола 
следва да се отпуснат 300 лв. за участието му в Украйна. Той е едно от лицата на Две 
могили, които показват нашия град и община, така че трябва да го подкрепим финансово, 
колкото ни са възможностите.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Йордан Великов: Съгласен съм, защото както приказвахме преди да 
започнем, за конкурса ще са му нужни близо 2 500 лв., а по общинския бюджет има 
предвидени само 1 000 лв. Разликата не е малка. Но общината като помогне, нашта фирма 
също ще помогне, така че детето трябва да отиде.  
 2. Г-жа Микерям Адям: Колко често канят наши изпълнители по международни 
конкурси? Поради тази причина, трябва да го подкрепим.  
 3. Г-н Петър Петров: Трябва да направим разчет, как разпределяме отпуснатите ни 
пари. Но засега има и аз съм съгласен да дадем 300 лв. Никола. Малък – малък, а откъде го 
вади този глас. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Другата молба е за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на дете. Комисията по „Здравеопазване и 
социална политика” намира молбата за основателна. Особеното в случая, тук е че бащата 
няма адресна регистрация на наша територия. По другите изисквани от Наредбата 
документи, те са представени. В случая трябва да приложим чл. 3, ал. 2 от Наредбата – 50 
% или 50 лв. за първо дете. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Петър Петров: Аз се запознах с документите, когато още майката подаваше 
документите. Размених няколко думи с нея. Обясних и каква е идеята на наредбата. Макар, 
че трябва да получи 50 % от сумата, 50 лв. са си 50 лв. 



 2 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Няма какво да се коментира в този случай. Нещата са ясни – 
50 %.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ на НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ ЗА 
УЧАСТИЕТО МУ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС „ЗВЕЗДИ НАД ДУНАВ” в град Феодосия, 
Украйна в размер на 300 лева.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 
ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ПЪРВО ДЕТЕ от 
СВЕТЛОЗАРА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА в размер на 50 лева.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 

  

 


