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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 55 

 

Днес, на 04.09.2008 г., от 17.00 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. Красимир Ганчев Кунев – член.  
3. Микерям Кадир Адям  -член 
Отсъстват: Тодор Неделчев Куцаров – болен 
         Йордан Георгиев Великов – в чужбина. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на молба на Валентина Авксентиева Кочеткова с вх. № 
267/06.08.2008 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за плащане на сметка за 
вода  за месеците май и юни. 
 2. Разглеждане на молба на Идриз Исуфов Ешрифов с вх. № 303/25.08.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ  за плащане на сметка за вода  за месеците 
юни, юли и август. 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Петър Петров: Постъпила е молба 
от Валентина Кочеткова за това, че през юни месец от направената проверка на 
водоснабдяване и канализация се установява, че водомера е навъртял 950 кубика. Това е 
станало в следствие на спукана тръба след водомера и горното количество вода изтича в 
земята. Независимо това тя е задължена да плати 1174.20 лева. Госпожа Кочеткова е 
учителски пенсионер. Живее със свекърва си. Двете жени са вдовици. Свекървата получава 
139 лева пенсия, а Кочеткова 183.00 лева. Изплатената сума е непосилна за тези самотни 
жени и мисли, че трябва Общината да им помогне с някъква сума обещетение за покриване 
на горе посочената сума за която те нямат вина.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-жа Микерям Адям: Познавам Кочеткова. Тя е многогодишна учителка. Пенсията 
и е малка, поради което смятам, че можам да и отпуснем 300 лв.  
 2. Г-н Красимир Кунев: Аварията която се е получила е спукване на тръба след 
водомера и смятам, че това е една битова авария, за която собствениците нямат вина. 
Предлагам да им дадем помощ от 300.00 лева.  
 По втора точка от дневния ред докладва г-жа Микерям Адям: Пстъпила е молба 
от Идриз Ешрифов за това, че при авария след водомера са изтекли 975 кубика вода. 
Случаят е почти идентичен с този на Кочеткова и смятам, че трябва да се помогне на това 
младо семейство. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Петър Петров: След като удоволетворяваме искането на Кочеткова и даваме 
помощ, смятам че трябва със същата сума да помогнем на господин Ешрефов. На всеки 
един от нас може да се случои подобно нещо. 
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 2. Г-н Красимир Кунев: Предлагам да отпуснем същата сума. Останалатга сума до 
дължимата, те трябва да си платят сами.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ на Валентина Авксентиева Кочеткова в 
размер от 300 лева. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 
ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА Идриз Исуфов Ешрефов в размер на 
300 лв.  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
            (Петър К. Петров)                              (Красимир Г. Кунев)          (Микерям К. Адям) 

 
 

   
            

 
       Председател на комисията: 
 
       __________________ (П. Петров) 
 

 
За Секретар   на   комисията: 

 
       __________________ (Кр Кунев) 

  

 


