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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 182 

 

Днес, на 01.06.2011 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. 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 с вх. № 207/25.05.2011 г. от Румен Пенев Пенев, 
живеещ в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 7 за отпускане на 
еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпила е 
молба от Румен Пенев,  в която посочва, че е закарал брат си в болницата в град 
Русе, където му е поставена диагноза рак на кръвта. Нуждае се от средства, които 
той лично няма. Брат му Росен е несемеен, безработен, без доходи. Иска да му 
помогнем финансово, за да може да поеме разноските, които са свързани с 
пребиваването на брат му в болницата, а и с евентуалния фатален край, за който 
лекарите са го предупредили. Към днешна дата този факт е известен – Росен почена 
на 27.05., а на 28.05. беше погребан. По тази причина, като изхождам от 
финансовото положение на Румен, предлагам да уважим молбата му, като му бъде 
отпусната сума в размер на 200 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Подкрепям направеното предложение. Доколкото ми е 

известно Румен е взел заем около 400 лева, за да погребе брат си. Така че със сумата 
от 200 лева той ще може поне да върне част от този заем. 

2. Йордан Великов: Аз също съм съгласен да му бъде отпусната сумата от 
200 лева. Румен е имал разходи не само по погребението, но и по пребиваването на 
брат му в болницата, където той е починал и там знаете се плаща не само за 
пребиваването, но и за извършването на аутопсията, която е задължителна в такива 
случаи, както и за падготвянето на трупа за изнасяне. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие на Румен Пенев Пенев, 
живеещ в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 7 да бъде отпусната 
еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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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) 


