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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 15 

 

Днес, на 19.03.2008 г., от 18.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ахмед Назиф Феим– Председател на комисията. 
2. Красимир Ганчев Кунев – секретар. 
3. Тодор Неделчев Куцаров – член. 

  

В работата на комисията участие взеха Байчо Георгиев – председател на Общинския 
съвет.  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 56/17.03.2008 г. на Красимир Кунев, 
относно: Приемане на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при ПТП, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе 
– второ четене. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: 
 След първото четене на Наредбата, бяха направени предложения за допълнение на 
предложения вариант на наредбата на първо четене, особенно в раздела за 
финансирането. Понеже възможностите на Общината не са големи, а вероятните 
нуждаещите се лица, не са малко, логично е да се намалят сумите, за сметка на броя на 
подпомогнатите. Най – важното е, че се поставя едно добро начало, най – вече за бъдещите 
двемогилски новородени деца.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Хубавото на ази наредба е, че се разширява кръга на лицата,у 
които могат да бъдат подпомогнати, макар и с не големи суми. Но възможжностите ни са 
ограничени, така, че – идеята е добра. Въведени са правила, спрямо които всички трябва да 
се съобразяваме. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: За начало е добро. През следващата година сумите могат да 
бъдат увеличени. Не съм чул в нашата област да има община, която да е приела такава 
наредба.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ, да ПРЕДЛОЖИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да 
ПРИЕМЕ на второ четене Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане 
на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при ПТП, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
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. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

 
        

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


