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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 28 

 

Днес, на 09.06.2008г., от 17.00 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на заявление от Маргарита Георгиева Каменова с вх. № 
156/04.06.2008 г. за отпускане на еднократна финансова помощ на Никола Йорданов 
Станчев. 
 2. Разглеждане на молба на Светлозара Йорданова Йорданова с вх. № 
157/04.06.2008 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Маргарита 
Каменова, като директор на ОДК „Д-р Димитър Пангелов” е подала молба с искане за 
финансова подкрепа за Никола Станчев, който ще участва от 23 – 28.06.2008 г. в 
международен конкурс за млади таланти в град Феодосия, Украйна. Мероприятието е 
предвидено по годишния план на центъра, но финансовите средства са недостатъчни за да 
покрият разноските по участието. Приложила е като доказателство, вносна бележка за 
самолетни билети, заплатени от бащата на детето в размер на 1 240 лв. За участието на 
Никола в този конкурс се говори от дни в Две могили. Предполагам сте чули и вие? Аз 
смятам, че нито родителите му, нито детския център могат да покрият всички разходи, 
поради което предлагам да подпомогнем участието на Никола с 300 лв.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Тодор Куцаров: Знае ли някой от вас, колко пари отпуска центъра и колко 
средства ще са необходими за цялото му участие.  
 2. Г-н Ахмед Феим: 1 000 лв. дава детския център – толкова пари са предвидени по 
бюджета за това мероприятие. Общо като сума за цялото му участие, ще са необходими 
между 2 800 лв. и 3 000 лв. Разликата ще се покрие от лични средства на родителите и 
спонсори, ако се намерят. Никола от много време представя по такива мероприятие града, 
поради което считам, че трябва да му се помогне. 
 3. Г-н Тодор Куцаров: При това положение и аз съм съгласен. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Имаме нова молба за 
отпускане на еднократна помощ за раждане на дете. И в тази има нещо различно, в 
сравнение на другите които разгледахме миналата седмица. От справката е видно, че 
детето е родено на 18.04.2008 г.. Майката има постоянен и настоящ адрес в Две могили, 
повече от една година, пълнолетна е и има завършено средно образование. Бащата също е 
пълнолетен, има средно образование, но постоянния и настойщия му адрес са в град Русе. 
Така или инъче, детето има право на еднократна помощ. Колко ще бъде тя, да решава 
другата комисия.  
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 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Красимир Кунев: Документите са редовни. Това е което ни е необходимо по 
наредбата. Аз смятам, че помощта следа да се отпусне. Колко – утре трябва да имаме 
комисия и тогава ще решим. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Вие казахте всичко, което можеше да се каже. Няма какво 
друго да кажа. Съгласен съм да се отпусне.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ на НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТАНЧЕВ по чл. 5, 
т. 4 от Наредба № 10.  

2. Комисията с 3(три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДЕ 
ОТПУСНАТА ЕДНОСТРАННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СВЕТЛОЗАРА ЙОРДАНОВА 
ЙОРДАНОВА, тъй като отговаря на изискванията на Наредба № 10.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 
 
 

 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

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

 
        
 
 
 

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


