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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 102 

 

Днес, на 02.04.2009 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. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член.  
4. Микерям Кадир Адям. 
Отсъства: Йордан Георгиев Великов. 
 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка на Драгомир Дамянов с вх. № 162/16.03.2009 г., 
относно: Подготовка, финансиране и провеждане на Програмата за празника на Две могири 
на 08, 09 и 10.05.2009 г.. 

2. Разглеждане на молбата на Айтен Салиева Мехмедова с вх. № 171/25.03.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на дете. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров Постъпила е финансова 
сметка за подготовката, финансирането и провеждането на празника на гр. Две могили на 
08,09 и 10 май 2009 г.Съгласно наредба № 8 за синволите и чл. 6 ежегодно през втората 
събота и неделя на месец май се отбелязва Празника на Две могили.Финансовите средства 
за осъществяването на мероприятията по програмата са в размер на 15 000 /петнадесет 
хиляди лева/ разпределени по отделни точки които ви предлагам да отвърдите. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: И тази година ще трябва значителни средства по организацията 
на празника на града В схемата на разходите на средствата подобно на миналата година 
има заделени пари за социологически проучвания за което смятам ,че не му е мястото 
тука.Миналата година беше проведено едно изключително слабо проучване и за това 
смятам ,че това са излишни разходи.По принцип съм съгласен стака разпределените 
разходи ,но на заседанието ще поставя въпроса за така наречения коктел, където също 
смятъм ,че парите са доста. 
 2. Тодор Куцаров: Финансовите средства не са малко и са достатъчни за това 
мероприятие.Смятам ,че ще се изразходват целесъобразно. 
 3.Микерям Адям:Съгласна съм с тази сума ,като имам в предвит ,че миналата 
година бяха 17 000 лева 
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Айтен Салиева Мехмедова от Каран Върбовка ул.Люлин № 2 Заявлението е за отпускане 
на еднократна помощ . Помоща е съгласно наредбата да бъде в рамките на 200 лева за 
раждане на второ дете.Съгласно Наредбата има право на тази сума 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Необходимите документи са представени и смятам ,че трябва 
да уважим неината молба, да отпуснем помощ в рамките на 200 лева. 
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 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм с направеното предложение. 
 3. Микерям Адям:За раждане винаги по принцип. 
  

 . 
 След приключване на разискванията, комисията приема следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде утвърден от 

Общинския съвет финансов план в размер на 15 000 /петнадесет хиляди лева/ за 
подготовката, финансирането и провеждането на празника на Две могили на 08,09 и 10 май 
2009 г. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна помощ на Айтен Салиева Мехмедова от с.Каран Върбовка в размер на 200 лева  
за раждане на второ дете. 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

           
 

4................................  
        Макерям Адям 

 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


