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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 155 

Днес, на 23.06.2010 г. от 17.00 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  

Отсъства: 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 Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов с вх. № 
200/02.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на молба от Севдие Сюлейманова Сюлейманова с вх. № 
201/04.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на заявлението на Пламена Миткова Димитрова с вх. № 
212/18.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е молба от 
Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов за отпускане на еднократна финансова 
помощ поради здравословни причини.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Микерям Адям: Против съм. 
2. Красимир Кунев: Аз съм против да се отпусне тази помощ. Ще се възползвам от 

Наредба № 10 затова, че помощ трябва да се отпуска на хора изпаднали във внезапно 
затруднение или заболяване.  

3. Тодор Куцаров: Смятам,  че доводите, които посочва са неоснователни, много хора 
са в същото положение. Със средствата, които разполагаме нямаме възможност. 

По втора точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е молба от 
Севдие Сюлеиманова Сюлеиманова за отпускане на еднократна помощ, поради семейни 
затруднения. Същата е безработна мъжа и работи в общинска фирма „Черни Лом”. 

В разискванията по втора точка взеха участие. 
1. Петър Петров: Против съм за отпускане на тази помощ, тя е регистрирана като 

безработна и има право на номощ от социалните служби. 
2. Тодор Куцаров: Категорично съм против. 
По трета точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е молба от 

Пламена Миткова Димитрова за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете-Рая 
Радостинова Димитрова. Документите им са редовни и имат право на максималния размер 
съгласно наредбата. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: И двамата родители са с постоянен адрес Две могили. Детето е 

първо за маиката и съгласно наредбата може да бъде отпусната помощ от 200 лева. 
2. Тодор Куцаров: Щом отговаря на наредбата няма причина да не се отпусне помощ. 
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След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” отказва да бъде отпусната еднократна помощ 
на Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов. 

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за” отказва да бъде отпусната еднократна помощ 
на Севдие Сюлейманова Сюлейманова. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” дава съгласието си да бъде отпусната 
еднократна помощ за раждане на първо дете на Пламена Миткова Димитрова в размер на 
200 лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

 

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

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

4. …………………                                                                                                                                                                                                        

        (Микерям К. Адям)  
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       ______________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       _____________ (Т. Куцаров) 
 

 


