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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 145 

Днес, на 10.02.2010 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.  

   4. Йордан Георгиев Великов –  член. 

Отсъства: Микерям Кадир Адям – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на заявление от Ивелина Огнянова Павлова с вх. № 

38/26.01.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

2. Разглеждане на заявление от Елис Еминова Адемова с вх. № 45/02.02.2010 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

3. Разглеждане на заявление от Силвена Валентинова Георгиева с вх. № 

48/08.02.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Постъпило е 

заявление за финансова помощ за раждане на първо дете от Ивелина Павлова. 

Детето е родено на 11.08.2009 г. Представени са необходимите документи и има 

право да и се отпусне еднократна помощ в размер на 150 лева за раждане на първо 

дете – Христина Тодорова Павлова. 

В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Красимир Кунев: Всички документи изискуеми по Наредба № 10 са 

представени и смятам, че трябва да бъде отпусната помощ от 150 лева. 

2. Тодор Куцаров: Познавам семейството. Детето е първо за тях. Отговарят 

на изискванията по Наредбата, така че няма причина да им се откаже финансова 

помощ за раждане на първо дете – 150 лева. 

3. Петър Петров: Съгласно представените документи, отговарят на 

изискванията. Нека гласуваме да и се отпусне помощ от 150 лева. 

По втора точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Постъпило е 

заявление от Елис Еминова Адемова от село Кацелово за отпускане на еднократна 

помощ за раждане на първо дете. Представени са необходимите документи, но от 

тях е видно, че бащата – Белги Басриев Адемов е с постоянен адрес в село Нова 

черна, Община Тутракан. Съгласно Наредба № 10 имат право на 50 % от стойността 

на помощта или на 75 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Детето е вписано с адрес в Община Две могили и като 

вземем впредвид направените последни изменения в Наредба № 10, размерът на 

помощта трябва да бъде на 50 %, тъй като бащата не е жител на нашата Община. 

2. Петър Петров: Съгласен съм с направените предложения. 
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3. Тодор Куцаров: Семейството отговаря на всички изисквания с 

изключение на постоянния и настоящ адрес на бащата на детето, който е жител на 

област Силистра и по тази причина им се полага 50 % от стойността на отпусканата 

помощ. 

По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е 

заявление от Силвена Валентинова Георгиева за отпускане на еднократна помощ за 

раждане на първо дете – Алексис Бисерова Алексиева. Бащата и майката са жители 

на Общината. Представили са необходимите документи. Детето е родено през 

новата година и съгласно измененията в Наредба № 10 има право на 200 лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Детето е първо за г-жа Георгиева и тъй като е родено 

през новата година съгласно направените изменения в Наредба № 10 размерът на 

еднократната помощ трябва да бъде 200 лева. 

2. Тодор Куцаров: Детето е родено през настоящата година. Семейството 

отговаря на всички изисквания на Наредбата, така че помощта трябва да е 200 лева и 

няма причина да му бъде отказано. 

3. Йордан Великов: Съгласен съм с направените предложения на колегите. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” да бъде отпусната еднократна финансова 

помощ на Ивелина Огнянова Павлова в размер на 150 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” да бъде отпусната еднократна помощ на 

Елис Еминова Адемова в размер на 75 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” да бъде отпусната еднократна финансова 

помощ на Силвена Валентинова Георгиева в размер на 200 лева. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

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

 

4. …………………    
        (Йордан Г. Великов)                                

 

       Председател на комисията: 

 

 

       ______________ (П. Петров) 

 

 

Секретар   на   комисията: 

 

 

       _____________ (Т. Куцаров) 


