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

П Р О Т О К О Л 
№ 168

Днес, на20.01.2011 г. от16.00 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 Заявление с вх. № 07/12.01.2011 г. от Светла Георгиева Цвяткова, 

живееща в град Две могили, на улица „Чипровци” № 4 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Теодор Цветелинов Цвятков.

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 08/12.01.2011 г. от Петя Иванова Лашева, 
живееща в град Две могили, на улица „Тодор Каблешков” № 30 на еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете – Християн Венциславов Лашев.

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 19/18.01.2011 г. от Галина Мариянова Цанева, 
живееща в град Две могили, на улица „Орлова чука” № 33 на еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете – Михаил Евгениев Цанев. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 02/12.01.2011 г. от Илиянка Иванова Илиева, 
живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 34 за отпускане на еднократна 
финансова помощ.

5. Разглеждане на Молба с вх. № 11/14.01.2011 г. от Метин Саид Мехмед, живеещ в 
село Баниска, на улица „Пролет” № 22 за отпускане на еднократна финансова помощ.

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: Постъпило е заявление 
от Светла Георгиева Цвяткова под № 07 за отпускане на еднократна помощ за раждане на 
второ дете.Документите са редовни и  има право на помощ от 250 лева за второ дете.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Трябва да получи максималния размер, който сме приели.
2. Петър Петров: Отговаря на изискванията и съгласно Наредбата има право на 250 

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

от Петя Иванова Лашева под № 08 за отпускане на еднократна помощ за раждане на второ 
дете. Документите са редовни и има право на размер от 250 лева.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: От проверката, която извършихме отговаря на условията на 

Наредбата и трябва да и определим 250 лева.
2. Микерям Адям: Съгласна съм с направеното предложение.
По трета точка от дневния ред докладва Петър Петров: Постъпило е заявление 

от Галина Мариянова Цанева под № 19 за отпускане на еднократна финансова помощ  
второ дете .Документите са редовни и има право на 250 лева.

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Комисията извърши необходимата проверка и останови, че 

отговаря на всички изисквания за да получи еднократна помощ в размер на 250 лева.
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2. Микерям Адям: Участвах в проверката и установихме, че отговаря на всички 

изисквания.
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

молба от Илиянка Иванова Илиева под № 02 за отпускане на еднократна финансова помощ 
поради тежко материално състояние.

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Предлагам да и се отпусне помощ в  размер на 20 лева.
2. Петър Петров: Предлагам в размер на 60 лева.
По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е молба от 

Метин Саит Мехмет по № 11 от с. Баниска за отпускане на еднократна финансова помощ 
поради пожар.

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Микерям Адям: Предлагам да му се отпусне 200 лева.
2.Красимир Кунев: Предлагам дасе отпуснат 200 лева тавана съгласно Наредбата,

защото ситуацията е трагична и помощта няма да покрие щетите.

След приключване на разискванията, комисията прие следните

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да се отпусне 

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на Светла Георгиева Цветкова в 
размер на 250 лева.

2. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да отпусне
еднократна финансова помощ за раждане на второ дете на Петя Иванова Лашева  в размер 
на 250 лева.

3. Комисията с (ченири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да отпусне 
еднократна финансова помощ  за раждане на второ дете на  Галина Мариянова Цанева в 
размер на 250 лева.

4. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да отпусне 
еднократна финансова помощ в размер на 80 лева за подмяна на личните документи, като 
средствата да се получат от бащата - Иван Илиев.

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за”предлага на Общинския съвет да отпусне 
еднократна финансова помощ на Метин Саид Мехмед от с. Баниска за пожар в дома му в 
размер на 200 лева.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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)


