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Вх. № 366 
 

21.08.2017 г. 
     
ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

град Две могили 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от 
 

БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА 
КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ” 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при 
раждане на дете,  подпомагане на социално слаби 
жители и пострадали при пътно-транспортни 
произшествия, производствени аварии, пожари, 
природни бедствия и други от бюджета на община Две 
могили, област Русе  

 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Когато през 2008 година, изготвихме и приехме Наредба № 10, всички 

общински съветници, желаехме чрез нея да бъдат подкрепени както семействата, в 

който се е родило дете, така и лицата, които внезапно, но временно са изпаднали в 

нужда от спешна финансова помощ. Освен това – за да разтоварим работата на 

Кмета на Общината, приехме всички заявления и молби да се подават директно в 

Общинския съвет, като председателя ни беше ангажиран в изготвянето на 

докладните записки. 

През всичките тези години, смея да твърдя, че имаше създадена добра 

организация по разглеждане на постъпилите заявления и молби и приемане на 

съответните решения по тях. 

За съжаление, през последните няколко години, се забеляза, че определен 

кръг лица се „абонираха” чрез исканията си ежегодно да получават еднократна 

помощ. Имаше и такива, които искаха и по два пъти в годината. Всички те, 

разчитаха, че след като напишат или кажат, че са социално слаби и че Дирекция 



  

„Социално подпомагане” – Две могили ги изпраща, ще получат неминуемо 

поредната еднократна помощ. 

За да спрем подобни прояви и за да синхронизираме по-добре работата си с 

общинска администрация, предлагам на Вашето внимание настоящите изменения и 

допълнения в Наредба № 10. 

Предвид гореизложеното, предлагам: 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от 

Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, 

ал. 2 от Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № .... от 21.08.2017 

г., да приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално 

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 

област Русе.  

Приложение: Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете,  подпомагане на социално 

слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, 

област Русе.  

  
 

 
 
Вносител: 
Председател на ПК „Здравеопазване и социална политика 
в Общински съвет – град Две могили: 
 
 
_________________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 

Изготвил: 

Байчо П. Георгиев 
 


