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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 150 

Днес, на 07.04.2010г. от 18.00 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. 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 молба от Ава Шабанова Ахмедова с вх. № 108/19.03.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на заявление от Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова с вх. № 
112/23.03.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

3. Разглеждане на заявление от Яница Николаева Тодорова с вх. № 115/01.04.2010 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпла е молба от Ава 
Шабанова Ахмедова за отпускане еднократна финансова помощ за въстановяване на кухнята 
и оградата повредени от проливните дъждове.Тя евдовица и пенсионерка .Становището на 
социалната комисия е молбата да не се уважи. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Молбата е гледана в социалната комисия и становището е да не 

се отпуска.Небива да се спекулира с разпоредбите на наредба № 10. 
2. Тодор Куцаров:Не можем да давяме пари за ремонт на ограда в тази криза. 
3. Микерям Адям:Съгласен съм със становището социалната комисия да не бъде 

отпускана такава помощ.  
4. Йордан Великов: Смятам да не се отпуска помощ в този случай. 
По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е молба от 

Гюлюмсер Мехмедова,която е за раждане на второ дете-Алев Юсеин Мехмед .Всички 
документи са представени съгласно изискванията на Наредба № 10,като специално за 
размера на помощта трябва да се съобразим ,че бащата Юсеин Мехмедов е с постоянен 
адрес гр. София. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров:Това семейство отговаря на изискванията с изключение на това ,че 

съпруга и няма постоянен адрес в Две могили.  
2. Петър Петров:Да се отпусне необходимата помощ съглакно наредбата.  
3. Микерям Адям: Съгласна съм с отпускането на тази помощ в размер на 50% от 

полагащите се ,защото бащата е с постоянно местожителство извън общината. 
4. Йордан Великов: Съгласно изискванията на Наредба № 10 смятам, че може да 

отпуснем 125 лева помощ. 
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По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров:Постъпило е заявление 

от Яница Тодорова за отпускане на еднократна помощ за родено от нея второ дете –Румен 
Яницов Тодоров.Майката е самотна и й се полага пълният размер на помощта. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Майката е самотна. Детето е родено в края на 2009г. така че й се 

полага помощ в размер на 200 лева. 
2. Петър Петров: След като всички документи са представени изрядно , смятам че 

може да бъде отпусната помоща. 
3. Микерям Адям: Съгласна съм да бъде отпусната помощ в размер на 200 лева. 
4. Йордан Великов: Да отпуснем  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши  отказва да се отпусне еднократна финансова 
помощ на Ава Шабанова Ахмедова. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова  за раждане на второ дете в размер на 125 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” реши отпуска еднократна финансова помощ на 
Яница Николаева Тодорова за раждане на второ дете в размер на 200 лева 

 
 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 
1. …………………  2. …………………  3. ………….......... 

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

4. …………………  5. …………………   
          (Микерям К. Адям)                                ( Йордан Великов)                             
                                         

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 

 


