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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 160 
 

Днес, на 16.09.2010 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. 

5. Микерям Кадир Адям – член  

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

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане Заявление с вх. № 270/22.07.2010 г. на Ганка Райкова 

Тодоранова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 37 за 

отпускане на  еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Божия 

Йорданова Тодоранова. 

2. Разглеждане Заявление с вх. № 290/02.08.2010 г. на Христина Колева 

Христова, живееща в град Две могили, на булевард „България” № 55 за отпускане 

на  еднократна финансова помощ за раждане на трето дете – Елина Бисерова 

Йорданова. 

3. Разглеждане Заявление с вх. № 314/25.08.2010 г. на Здравена Ефтимова 

Давидова, живееща в град Две могили, на улица „Вит” № 3 за отпускане на  

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Христина Станиславова 

Давидова. 

4. Разглеждане Молба с вх. № 289/29.07.2010 г. на Пенка Янкова Стефанова, 

живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 40 за отпускане на  

еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане Молба с вх. № 319/31.08.2010 г. на Юлиян Димов Йорданов, 

живеещ в град Две могили, на улица „Младост” № 18 за отпускане на  еднократна 

финансова помощ 

6. Разглеждане Молба с вх. № 322/08.09.2010 г. на Розалин Славов Славов, 

живеещ в село Кацелово, на улица „Калиакра” № 5 за отпускане на  еднократна 

финансова помощ. 

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

заявление от Ганка  Райкова Тодоранова за отпускане на еднократна помощ за 

раждане на първо дете.Отговаря на изискванията на Наредба № 10, но пробллема е, 

че бащата не е с постоянен адрес в Общината и съгласно наредбата помощта трябва 

да бъде в размер на 100 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: В социалната комисия този въпрос е разгледан и има 

становище да бъде уважена молбата. 

2. Йордан Великов: Съгласен съм сумата да бъде 100 лева. 
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По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 

молба от Христина Колева Христова за отпускане на помощ за раждане на трето 

дете. От направената проверка  родителите отговарят на условията по наредбата и 

имат право  на 300 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Всички документи пододени от госпожа Христова са 

изрядни и двамата родители са с адрес в Общината и имат право на 300 лева. 

2. Йордан Великов: Съгласен съм с направеното предложение. 

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

заявление от Здравена Ефтимова Давидова за отпускане на еднократна помощ за 

раждане на второ дете. Родителите отговарят на условията на наредбата и имат 

право на помощ ва размер на 250 лева. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Детето се явява второ за госпожа Давидова. И двамата 

родители са с адрес в общината и отговарят на изискванията на наредбата и може да 

се отпуснат 250 лева. 

2. Микярям Адям: Детето е второ и има право на еднократна помощ в 

размер на 250 лева. 

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

заявление от Пенка Янкова Стефанова за отпускане на еднократна помощ за 

лекарства. Комисията по социални деиности е разгледала молбата и е взела решение 

заявлението да не се уважи. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Пенка живее със сина си, който не работи. Комисията по 

социални деиности не е уважила молбата и смятам, че трябва да и откажем. 

2. Йордан Великов: Неможе синът и да не работи, а ние да даваме помощи. 

Аз съм против.  

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

заявление от Юлиян Димов Йорданов за отпускане на еднократна помощ по 

здравословни причини.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Молбата е разгледана в комисията по здравеопазване и 

излезе със становище да му бъде отказана порадитова, че не е опериран и не се знае 

кога ще стане. След оперативната намеса и представи направените разходи и тогава 

ще вземем отношение. 

2.Мекерям Адям: От документите  разбрах, че същия е насочен към телк за 

освидетлстване за нетрудоспособнос. Не съм съгласна да му се отпусне помощ.  

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

заявление от Розалин Славов Славов за отпускане на еднократна помощ.Същият 

получава 125 лева пенсия. Трудоустроен е с 100% инвалидност. Комисията е 

разгледала неговото заявление и му е отказала. Семейството получава помощи за 

отопление. Не малко пари влизат в семейството. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Миналата година им дадохме помощ. Дядото работи. 

Стремят се където може да вземат помощ. 

2. Йордан Великов: Аз смятам, че не трябва да се отпусне исканата помощ. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се отпусне еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете на Ганка Райкова Тодоранова в размер 

на 100 лева.   

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се отпусне еднократна 

финансова помощ за раждане на трето дете на Христина Колева Христова в размер 

на 300 лева. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да се отпусне еднократна 

финансова помощ за раждане на второ дете на Здравена Евтимова Давидова в 

размер на 250 лева. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за”  отказва да се отпусне еднократна 

финансова помощ на Пенка Янкова Стефанова. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва да се отпусне еднократна 

финансова помощ на Юлиян Димов Йорданов. 

6. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва да се отпусне еднократна 

финансова помощ на Розалин Славов Славов. 
 

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

 

       Председател на комисията: 

 
       ______________ (П. Петров) 

 
Секретар   на   комисията: 

 
       _____________ (Т. Куцаров) 


