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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 69 

 

Днес, на 07.10.2009 г., от 16.00 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. Красимир Ганчев Кунев – секретар. 
2. Тодор Неделчев Куцаров – член. 
Отсъства: Ахмед Назиф Феим– Председател на комисията. 
В рабатата на комисията взе участие 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 на Венета Георгиева Илиева с вх. № 439/ 

06.10.2009 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на деца с дължими такси 
в ЦДГ „Първи юни” село Баниска. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Докладната 
записка е подадена от Директора на детската градина в село Баниска. В нея иска да и бъде 
отпусната финансова помощ, за да може да бъдат покрити неплатените такси на деца, 
останали от минало време. Като гледам ЕГН – тата им, някой от тях вече са ученици. Едно е 
в чужбина. Общата сума е 167 лв. При условие, че към днешна дата разполагаме с 
неизползвани по това перосредства в размер на 1 850 лв., мисля, че можем да подкрепим 
докладната.    

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Тодор Куцаров: Тези средства са за деца. Да не стане така, че утре 
родителите да започнат масово да не си плащат таксите за детската градина и да искат от 
нас. Трябва да видим дали в градината в Две могили имат същия проблем, като този в село 
Баниска. 

2. Г-н Байчо Георгиев: Преди повече от месец имах разговор с двамата директори 
на ЦДГ в две могили и Баниска, на който те споделиха този проблем. Казаха, че немогат да 
го решат повече от една година. Тогава аз им заявих да подготвят по една докладна до 
Общинския съвет, в която да изложат проблема и предложат решение. Предупредих ги, че 
Общинския съвет може да поеме разходите за таксите, но само ако наистина семействата 
на децата са в затруднено финансово положение. По тази причина поисках им да 
представят повече информация за семейното положение на децата, да посочат за кои 
месеци не са заплатени таксите. Такива докладни ми бяха представени и от  двамата 
директори. За съжаление представената ми докладна записка от Миланка Добрева е крайно 
оскъдна. По тази причина поисках допълнителна информация. От представената ми такава, 
но този път от изпълняващата временно длъжността Директор, списъкът остана само с три 
лица вместо първоначалните девет в първия. За причината в разликата в броя на децата в 
двата списъка не ми е известна. Докладната записка от директора на градината в село 
Баниска е по-пълна. Събрахме допълнително информация от администрацията за 
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родителите на децата, така че предлагам да подкрепим предложението на директора в 
село Баниска. 

 
След приключване на разискванията, комисията прие следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 2 (два) гласа „за” счита, че Докладната записка на Венета Георгиева 

Илиева с вх. № 439/ 06.10.2009 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на 
деца с дължими такси в ЦДГ „Първи юни” село Баниска следва да бъде уважена.  

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17:00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………             

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

        
 
Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


