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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 62 

 

Днес, на 01.10.2008 г., от 15.30 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 молба на Елеонора Георгиева Гаврагатова вх. № 266/06.08.2008 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ . 

2. Разглеждане на молба на Гюлбахар Факриева Юсеинова с вх. № 340/18.09.2008 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В Общинския съвет е 
постъпила молбата на Елеонора Георгиева Гаврагатова  за отпускане на еднократна помощ 
за раждане на детето Марина. Тя е родила на 10.07.2008 г., което е трето за нея. Двамата 
имат постоянен и настоящ адрес в село Острица. Само майката обаче има завършено 
образование, а бащата няма. Следователно, не може да им се отпусне еднократна помощ 
за раждане на дете, тъй като не отговарят на изискванията на Наредба № 10.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Съгласен съм с господин Петър Петров. След като бащата не 
отговарят на минималното изискваното образование не трябва да се отпуска финансова 
помощ. 
 2. Тодор Куцаров:  Съгласен съм с това предложение. Има Наредба, която трябва 
да бъде спазвана. 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Има и друга постъпила 
молба от Гюлбахар Факриева Юсеинова, която е родила на 15.08.2008 г. детето си Мелек. 
Детето е второ на майката. При нея нещата стоят добре – тя отговаря на изискванията на, 
посочени в Наредба № 10. Предлагам да гласуваме отпускане на финансова помощ в 
размер на 150 лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Микерям Адям: Съгласна съм с предложението на колегата и нека да и отпуснем 
тази помощ за отглеждане на новородено дете.  
 2. Красимир Кунев: Аз също смятам, че трябва да и се отпуснат тия пари, тъй като 
отговаря на условията по Наредба № 10. Двамата родители живеят в село Кацелово повече 
от една година и имат необходимото минимум образование. 
 3. Йордан  Великов: Съгласна съм с колегите и предлагам да гласуваме.  
 След приключване на разискванията, комисията приема следните  
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА НЕ 

БЪДЕ ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА 
Елеонора Георгиева Гаврагатова , тъй като не отговаря на всички изисквания на наредба № 
10 – бащата няма завършено основно образование.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ПРЕДЛАГА 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ 
НА ДЕТЕ НА Гюлбахар Факриева Юсеинова, тъй като отговаря на всички изисквания на 
наредба № 10.  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 
 

        

 

 


