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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 70 

 

Днес, на 04.11.2008 г., от 13.30 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 Стоян Цанев Янков вх. № 386/15.10.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 
 2. Разглеждане на молбата на Йордан Тодоров Йорданов вх. № 39322.10.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров:: Постъпила е молба от 
Стоян Янков, който сравнително подробно описва в молбата си своя живот. Посочва, че 
живее сам. Болен е. Чака да бъде пенсиониран по болест. Сега то издържа сестра му и 
съдеди, които му дават храна. Тока му е спрян, тъя(й като не може да си го плати. 
Предлагам да му се отпуснат 200 лв. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Петър Петров: Човекът живее сам. Има деца, които не му помагат. Добре, че 
сестра му му помага. Ако му отпуснем 100 лв., няма да може да си купи дърва за през 
зимата. Нека му даден 200 лв. 
 2. Красимир Кунев:  И 200 лв. няма да му стигнат, но такива ни са възможностите.  
 По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев:: Постъпила е докладна 
записка на село Острица от кмета във връзка с отпукане на помощ на детето Виктор Ангелов 
посещаващо детска градина село Кацелово , което дължи такса за месец юни, юли и 
септември 46.54 лева. Поради тежкото финансово състояние на родителите, които маката е 
психично болнаи бащата Петър Петров, който е селски пастир и средствата не стигат за 
издръжка на семейството. И същите имат по голямо дете Митко Ангелов. Затова предлагаме 
комисията да вземе решение да опрости дължимата сума 46.54 лева. Мисля, че на бедните 
хора трябва да се помага и мисля, че трябва Общински съвет да гласува една такава помощ 
и детето да продължи да посещава детска градина. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1.  Петър Петров: Това не е голяма сума и Общината може да окаже тази помощ  и 
детето да продължи да ходи на детска градина. 
 2. Микерям Адям:  За съжаление в нашата Община това не е единичен случай и 
като имаме възможност нека да помогнем. 
 3. Тодор Куцаров : Това заболяване което има майката не и позволява да работи и 
да се грижи за децата си затова съм съгласен да се опростят парите от 46.54 лева. 
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 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 200 ЛВ. на СТОЯН ЦАНЕВ ЯНКОВ от град 
Две могили.  

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 
ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 46.54 ЛВ. на ДАРИНКА АСЕНОВА 
АНГЕЛОВА, с която да бъде заплатена детската градина на Виктор Даринов Даринов от 
село Острица.  

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 15.00 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) 
 

        

 

 


