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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 77 

 

Днес, на 10.12.2008 г., от 15.00 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. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Микерям Кадир Адям  -член 
Отсъства: 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 Йордан Минчев Цанев с вх. № 460/08.12.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на молбата на Дария Иванова Станева с вх. № 464/09.12.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

3.  
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: В Общинския съвет е 
постъпила молбата на Йордан Минчев Цанев, който при нещастен случай си е счупил 
тазобедрената става и се наложило да му се направи операция. За тази операция са му 
били нужни пари, които той няма, защото е социално слаб и е на една пенсия от 90.00 лева, 
поради тази причина взел пари назаем. Предлагам на комисията да му отпуснен еднократна 
финансова помощ в размер на 300.00 лева за да му помогнем да върне част от парите, 
които е взел.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: Този човек наистина няма откъде да вземе пари, тъй като не 
получава помощи, так че аз също съм съгласен да му отпуснем 300.00 лева.  
 2. Микерям Адям: Аз също съм съгласна. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Другата постъпила 
молба е на  Дария Иванова Станева. Тя и съпруга й живеят в Две могили и имат адресна 
регистрация повече от една година. Попълнила е декларация, че няма да остави дете си. И 
двамата родители са с минимум образование. Детето е второ на майката, затова би 
следвало да дадем 150.00 лева еднократна финансова помощ, тъй като всички документи са 
изрядни.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев : При положение, че няма никакви пречки и всичко е редовно 
нека да дадем тия пари.  
   
 След приключване на разискванията, комисията приема следното    

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 300 лв. на ЙОРДАН МИНЧЕВ ЦАНЕВ.  
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2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ДА 

ОПТУСНЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 150 лв. на ДАРИЯ ИВАНОВА СТАНЕВА от 
град Две могили за раждане на второ дете.   

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………           
          (Микерям К. Адям) 
  

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 


