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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 69 

 

Днес, на 03.11.2008 г., от 16.30 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 молбата на Стефан Янков Стоянов с вх. № 380/13.11.2008 г. за 
отпуснате на еднократна финасова помощ. 
 2. Разглеждане на молбата на Джена Бонева Николова с вх. № 383/14.11.2008 г. за 
отпуснате на еднократна финасова помощ.  
 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е молба от 
страна на Стефан Янков Стоянов с искане да му бъде отпусната еднократна финансова 
помощ. Представил е докозателства, от които е видно, че е бил в болница, живее с 
съпругата си и двете си деца, внуци. Няма други имоти, освен къщата в коята живее. Поради 
тази причина, предлагам да уважим молбата, като му отпуснем еднократна помощ в размер 
на 200 – 250 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Петър Петров: Говорих с кмета на село Кацелово. От него научих, че Стефан е 
бил на преглед в София. Той не знае, но жена е споделила, че него няма да го бъде дълго. 
Така, че с оглед това, което предстои, нека сумата да бъде завишена. 
 2. Микерям Адям:  Съгласна съм с Петър Петров. Нека да му отпуснем 300 лв. 
 По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям:: Постъпила е молба от 
Джена Николова, която на 12.09.2008 г. получава тежка травма. Същата е подала молба за 
помощ във връзка с тежката контузия. Получава една учителска пенсия, която е 
недостатъчна да покрие разходите за лекарства и помощ за лечение. Представена е 
епикриза за заболяването й. Госпожа Николова е вдовица и живее сама и е необходимо да й 
се окаже помощ. Не е подпомагана от Дирекция „Социално подпомагане” и смятам, че 
трябва да и се даде помощ в размер на 200 лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1.  Петър Петров: Жената живее сама, вдовица е от 15 тодини и смятам, че 
Общината трябва да и помогне и да отпусне необходимите средства за нейното лечение. 
 2. Красимир Кунев:  Госпожа Николова има едно наистина тежко счупване и като се 
има впредвид възраста й дълго време трябва да остане неподвижна на легло. Това изисква 
допълнително полагане на грижи и смятам, че помоща ще и бъде полезна. 
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 3. Йордан Великов: От представените документи е видно, че е налице сложна 
травма, което изисква продължително лечение и смятам, че може да окажем необходимата 
помощ. 
 4. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение и ще гласувам „За”. 
 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните  

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

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 300 ЛВ. на СТЕФАН ЯНКОВ СТОЯНОВ от 
село Кацелово.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 200 ЛВ. на ДЖЕНА БОНЕВА НИКОЛОВА 
от град  Две могили.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 
 

        

 

 


