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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 111 

Днес, на 05.06.2009 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 заявление от Живка Петрова Петкова с вх. № 248/21.05.2009 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане заявление от Надежда Димитрова Ткаченко с вх. № 254/27.05.2009 г. 
за отпускане на еднократна помощ. 

3. Разглеждане на молба от Нора Валериева Атанасова с вх. № 257/03.06.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 
от Живка Петрова Петкова от с. Бъзовец, за раждане на второ дете - Преслава Галинова 
Ангелова, Всички документи, които се изискват по Наредба 10 са представени и комисията 
по “Здравеопазване” се е произнесла положително по нея. Предлагам да и се отпусне 
помощ в размер на 200 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1.  Красимир Кунев: След като документите са изрядни, може да и бъде отпусната 
еднократната помощ за раждане на дете. 
 2. Йордан Великов: Предлагам, да и отпуснем тази помощ. 
 По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е и друго 
заявление отпускане на еднократна помощ за раждане на дете от Надежда Димитрова 
Ткаченко от гр. Две могили. То е второ поред, което е родено на 11.05.2009 г. Нейните 
документи също са изрядни и съгласно Наредба № 10 следа да и бъде отпусната помощ 
вразмер на 200 лв. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Тодор Куцаров: От направената проверка е видно, че документите са изрядни и 
съгласно Наредбата има право на  200 лева помощ за раждане на второ дете. 
             2. Петър Петров: Съгласен съм с направеното предложение. 
 По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е молба от 
Нора Валериева Атанасова с ЕГН 8606061519, живееща в град Две могили, на улица 
“Генерал Радецки” № 14 за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на 
детето и Северин Юлиянов Христов, който страда от детска церебрална парализа. За 
лечението му са необходими средства, които семейството му не може да осигури. Така 
например този месец на детето следва да бъде поставена  инжекция, която струва 750 лв. 
Съпругът на Нора Валериева Атанасова е безработен и тя моли за финансова помощ. 
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В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Ситуацията с детето е тежка, има нужда от значителни 

средства. По Наредба 10 можем да помогнем с 200 лева. 
2.  Микерям Адям : От проверката е видно, че детето е сериозно болно и трябва да 

се помогне. 
3.  Йордан Великов: Смятам, че трябва да се помогне , защото случая е много тежък 

за семейството. 
4. Петър Петров: В случая се касае за дете и смятам, че е редно да отпуснем 200 

лв. от бюджета. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните    

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната помощ на 

Живка Петрова Петкова  за раждане на второ дете в размер на 200 лева. 
2. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 

помощ на Надежда Димитрова Ткаченко за раждане на второ дете в размер на 200 лева. 
3. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 

помощ на Нора Валериева Атанасова в размер на 200 лева. 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 
 

        

 
 

        

 


