
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 120 

Днес, на 04.08.2009 г. от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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.  

Отсъства: Йордан Георгиев Великов –  член. 
       Микерям Адям-член. 

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

1. Разглеждане на молбата на Яна Цонева Христова с вх. № 320/10.07.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на молбата на Петър Илиев Петров с вх. № 322/15.07.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на молбата на Страхил Асенов Малъкчиев с вх. № 331/23.07.2009 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на молба от Маргарита Добрева Петрова с вх. № 335/29.07.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 

5. Разглеждане на молба от Нина Юлиянова Йорданова с вх. № 336/29.07.2009 г. за 
отпускана на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

6. Разглеждане на молба от Елиз Адилова Тахирова с вх. № 337/31.07.2009 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 
 По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Яна Цонева Христова с ЕГН 7803185430, живееща в село Баниска, на улица “Баниски лом” 
№ 64 за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че на 19.07.2008 г. е 
родила първото си дете – Мирослав Светославов Василев. Представила е Удостоверение 
за раждане на детето, диплом за завършено висше образование от нея и от бащата – 
Светослав Янков Василев. Тук проблемът е, че майката е с постоянен адрес село Баниска, а 
съпругът и е с постоянен адрес град Русе. Предлагам да и бъде изплатена помощ в рамките 
на 50%. Нейното заявление е редовно, но детето е родено през миналата година, така че за 
нея изменението на Наредбата от тази година не важи. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
            1. Красимир Кунев: Тъй като има несъответствие по гражданската регистрация, 
предлагам да се даде 50 % от полагащото се по Наредбата. 
 2. Тодор Куцаров: Родителите на детето.в деиствителност живеят в гр. Русе.Но в 
наредбата не сме отчели тази ситуация поради което имаме право да отпуснем помощ до 50 
%.  
 По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Петър Илиев Петров за отпускане на еднократна помощ с цел извършване на ремонтни 
дейности в дома си. Той и съпругата му са пенсионери и няма данни да са крайно нуждаещи 
се. 
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В разискванията по втора точка взеха участие: 

 1. Тодор Куцаров: Молителят не отговаря на условията, тъй като не иска средствата 
за лечение, а за ремонт на жилището си. Смятам да му бъде отказана помощта. 

2. Красимир Кунев: Въпросната молба влиза в противоречие с Наредба № 10. Г-н 
Петров моли за средства за ремонт на дома си, въпреки че не е изпаднал в бедствено 
положение или да е заболял сериозно. Смятам, че не бива да му се отпуска помощ. 

По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е заявление 
от Страхил Асенов Малъкчиев от село Чилнов за отпускане на еднократна финансова 
помощ необходима му за продължение на лечение. Представени са необходимите 
документи, които предоставям на вашето внимание. Разгледана е от комисията по 
Здравеопазване с мение да бъде одобрена.Според мене да не му се дава защото е 
пенсионер. 

В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: Смятам, че съгласно Наредба 10 трябва да отпускаме помощи 
на изпаднали внезапно в бедствено положение граждани. Смятам, че молбата на г-н 
Малъкчиев не трябва да бъде удовлетворена. 
             2. Петър Петров: Представил е необходимите документи има повод да му се 
отпусне помощ. Предлагам тя да бъде 100 лева. 
 По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Представени са 
необходимите документи от г-жа Петрова. Комисията по „Здравеопазване и социална 
политика” е разгледала молбата и е излязла със становище да бъде уважена.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
 1. Красимир Кунев: След като са представени необходимите документи съгласно 
Наредба № 10 може да отпуснем помощ в размер на 250 лева. 
 По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е заявление 
от Нина Йорданова в уверение, че е родила детето Юлия Димитрова. Представени са 
всички необходими документи и комисията по „Здравеопазване и социална политика” е 
разгледала молбата и е излязла със становище да бъде уважена. 

В разискванията по пета точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: След като са представени всички документи по Наредба № 10 
можем да отпуснем помощ в размер на 200 лева. 
 По шеста точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление от Елиз Адилова Тахирова в уверение, че е родила детето Шанел Ахмедова 
Ахмедова. От представените документи липсва такъв за образование на бащата – Ахмед 
Ахмедов Мустафов. 

В разискванията по шеста точка взеха участие: 
 1. Петър Петров: Комисията по „Здравеопазване и социална политика” е разгледала 
молбата и е излязла със становище да не бъде уважена. Оттам нататък нашата комисия 
само може да подкрепи становището. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната  еднократна 

помощ на Яна Цонева Христова в размер на 50 лева. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” не дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна помощ на Петър Илиев Петров. 
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” не дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна помощ на Страхил Асенов Малъкчиев. 
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4. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна помощ на Маргарита Добрева Петрова в размер на 250 лева. 
5. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната еднократна 

помощ на Нина Юлиянова Йорданова в размер на 200 лева. 
6. Комисията с 3 (три) гласа „за” не дава съгласието си да бъде отпусната 

еднократна помощ на Елиз Адилова Тахирова. 
 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 
 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

        

 
 

        

 


