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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 154 

Днес, на 21.05.2010г. 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. 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 на молба от Атидже Кадир Реджеб с вх. № 148/28.04.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на молба от Минка Петрова Петрова с вх. № 170/13.05.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 174/15.05.2010 г., 
относно: Предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска собственост. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 176/15.05.2010 г., 
относно: Продажба на недвижим имот – „Друга селскостопанска територия”, имот № 000282 
от 2.000 декара по КВС на землището на град Две могили, категорията на земята при 
неполивни условия ІV. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Атидже Кадир  Реджеб за отпускане на еднократна финансова помощ. Същага е 
безработна,правена и операция за поставяне на имплант за което е платила 2 588 лева. Иска 
еднократна помощ от 200 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Г-жа Реджеб е претърпяла злополука, вследствие на което си е 

контузила лявата раменна кост. Ситуацията напълно спада към изискванията на Наредба № 
10 и като имам впредвид направените разходи, смятам че можем да отпуснем 200 лева 
еднократна помощ. 

2. Тодор Куцаров: Според представената справка и документи, г-жа Реджеб има 
право на еднакратна помощ. Съгласен съм с колегите да се отпуснат 200 лева. 

3. Микерям Адям: Имам пряка родствена връзка с г-жа Реджеб и се въздържам от 
мнение. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило езаявление 
от Минка Петрова Петрова за отпускане на еднократна помощ. Жената е вдовица, не е 
регистрерана в дирекция социално подпомагане, не е получавала помощ от други 
институции. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Тодор Куцаров: Съгласен съм да бъде отпусната еднократна финансова помощ в 

размер на 100 лева. Все пак освен тежкото положение, в което се намира г-жа Петрова тя се 
грижи и за болния си син.  
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По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е докладна 

записка от кмета на общината за отдаване под наем имот частна общинска собственост. 
Имотът е необходим за административна сграта по програва „Лидер”. Първия етап на този 
проект е спечелен, надяваме се да дъдем одобрени и втория етап. По тази пограма ще се 
назначат четири административни лица. Смятам, че трябва да удовлетворим искането им. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Съгласно изискванията по програмите за развитие на селските 

райони Ос 4 – Лидер след създаване на МИГ те трябва да се помещават в даден офис на 
територията на Общината. Смятам, че последният проблем е да се коментира наемната 
цена, която се предлага да бъде в размер на една минимална работна заплата. По-важното е 
да се види каква работа свършва Миг-а. 

2. Тодор Куцаров: МИГ е ново за Две могилската Община и е от полза за цялата 
селищтна система, така че ние сме длъжни да подкрепим цялата идея и предлагам наемът, 
който е посочен, смятам че е достатъчен. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Постъпила е 
докладна записка за продажба на имот частна общинска собственост. Кмета има желание да 
го продава. Събрал е необходимите документи за продажбата. Няма нищо незаконно този 
път. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Аз се въздържах на предното гласуване за продажба на този 

имот, но след като всичко относно продажбата е изрядно и законно нека да се продава. 
2. Тодор Куцаров: Този имот се предлага за продажба вече за трети път, така че се 

надявам този път да е избран най-правилния начин и дано проблемът да се реши. 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласито си да бъде отпусната еднократна 
помощ на Атидже Кадир Реджеб в размер на 200 лева. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласито си да бъде отпусната еднократна 
помощ на Минка Петрова Петрова в размер на 100 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за предоставяне под наем на 
недвижим имот – частна общинска собственост. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие за продажба на недвижим имот – 
„Друга селскостопанска територия”, имот № 000282 от 2.000 декара по КВС на землището на 
град Две могили, категорията на земята при неполивни условия ІV. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 
 

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

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

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

 
 
       Председател на комисията: 
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       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

 


