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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 192 

 

Днес, на 12.09.2011 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 Заявление с вх. № 330/23.08.2011 г. от Виолета Ангелова 
Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 335/30.08.2011 г. от Айсян Рахмиева 
Хюсеинова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 342/02.09.2011 г. от Десислава Йорданова 
Асенова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

4. Разглеждане на Молба с вх. 344/07.09.2011 г. от Галина Иванова Цветанова 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 346/08.09.2011 г. от Димитринка 
Георгиева Димитрова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
близнаци. 

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е 
заявление за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо дете от Веолета 
Ангелова Иванова. В него тя ни уведомява, че е станала майка за втори път. Всички 
документи са изрядно подадени и двамата родители са с адрес на територията на 
нашата община. 

В разискванията по първа точка взеха участие:   
1. Микерям Адям: Смятам молбата да бъде уважена в пълния размер – 250 

лева. 
По втора точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е 

заявление от Айсян Хюсеинова, с което ни уведомява, че е станала майка за първи 
път. Комисията по Здравеопазване и социална политика е разгледала заявлението и 
е излезнала със становището, че молбата трябва да бъде отказана, понеже е изпуснат 
6 – месечният срок за подаването и от раждането на детето. 

В разискванията по втора точка взеха участие:   
1. Йордан Великов: В такъв случай и аз съм против да бъде отпусната 

еднократна помощ. 
По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 

заявление от Десислава Асенова, в което се казва, че е станала майка за първи път. 
Всички документи, които е падала са съгласно изискванията на Наредбата, поради 
което не виждам проблем да не бъде уважено. 

В разискванията по трета точка взеха участие:   
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1. Тодор Куцаров: Комисията по Здравеопазване и социална политика е 

излязла със становището молбата да бъде уважена – за първо дете 200 лева. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпила е 

молба от Галина Цветанова за отпускане на еднократна помощ във връзка с 
лечението на нейното дете. В молбата е изложено, че на детето са правени две 
операции и в момента преминава процес на лечение, чрез химиотерапия.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Все пак става въпрос за лечение на дете. Предлагам да 

отпуснем максималната сума по Наредба № 10 – 200 лева. 
По пета точка от дневния ред докладва Йордан Великов: Следващото 

заявление е от Димитринка Димитрова, в което се казва, че е станала майка на 
близнаци, като преди тях тя има родено едно дете. Всички документи са подадени 
съгласно изискванията на Наредбата и смятам, че трябва да го уважим. 

В разискванията по пета точка взеха участие:   
1. Красимир Кунев: Близнаците се явяват второ и трето дете за майката, така 

че предлагам да бъде отпусната еднократна финансова помощ по 300 лева за всяко 
дете или общо 600 лева. 

2. Петър Петров: Съгласен съм еднократната помощ да бъде в размер на 600 
лева за двете деца. 

 

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 да бъде отпусната на 
Виолета Ангелова Иванова еднократна финансова помощ в размер на 250 лева за 
раждане на второ дете. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” отказва да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ на Айсян Рахмиева Хюсеинова. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната на 
Десислава Йорданова Асенова еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за 
раждане на първо дете. 

4. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната на Галина 
Иванова Цветанова еднократна финансова помощ в размер на 200 лева. 

5. Комисията с 5 (пет) гласа „за” дава съгласие да бъде отпусната на 
Димитринка Георгиева Димитрова еднократна финансова помощ в размер на 600 
лева за раждане на близнаци. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


