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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 87 
Днес, на 10.09.2010 г., от 15.30 часа, в град Две могили, в сградата на 

Общината, в стая № 2, 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 Заявление с вх. № 270/22.07.2010 г. на Ганка Райкова 

Тодоранова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 37 за 

отпускане на  еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Божия 

Йорданова Тодоранова. 

2. Разглеждане Заявление с вх. № 290/02.08.2010 г. на Христина Колева 

Христова, живееща в град Две могили, на булевард „България” № 55 за отпускане 

на  еднократна финансова помощ за раждане на трето дете – Елина Бисерова 

Йорданова. 

3. Разглеждане Заявление с вх. № 314/25.08.2010 г. на Здравена Ефтимова 

Давидова, живееща в град Две могили, на улица „Вит” № 3 за отпускане на  

еднократна финансова помощ за раждане на второ дете – Христина Станиславова 

Давидова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 

317/27.08.2010 г., относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е 

заявление от госпожа Ганка Тодоранова във връзка с роденото за нея първо дете. 

Представените документи са съгласно изискванията на Наредба №10, така че мисля 

да няма проблем с отпускането на еднократната помощ. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: От представените документи става ясно, че бащата не е с 

постоянен адрес в нашата Община така че размера на помоща трябва да е по-малък. 

 2. Красимир Кунев: Това не е в обсега на нашата комисия, но след като 

всичко е представено съгласно наредбата нека да се отпусне помощ. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е 

заявление от Христина Христова в което се казва, че е станала майка за трети път. 

Всички документи са правилно изготвени и подадени съгласно изискванията на 

Наредба№10. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

 1. Тодор Куцаров: Тук няма никакво съмнение за изрядноста по 

заявлението. И двамата родители са граждани на общината, затова да отпуснем 

помощ. 

 2. Красимир Кунев: Съгласен съм с направените изказвания. До се отпусне 

еднократна помощ. 



 2 
По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Следващото 

заявление е от г-жа Здравена Давидова във връзка с роденото за нея второ дете. От 

документите които е представила не виждам някакъв проблем за отпускане на 

помощ. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: И аз нямам забележки. Нека да се отпусне помощ. 

 2. Красимир Кунев: Всичко е изрядно, така че има право на помощ за 

раждане на второ дете. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е 

докладна записка от кмета на общината в която се предлага решение да се удължи 

срока за преместване на Деската ясла в сградата на ЦДГ „Св.св. Кирил и Методий” 

за още една година, т.е. до 01.10.2011г. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Преди време взехме решение да преместим яслите в 

детската градина донякъде и от гледна точка на икономия и поради предстоящ 

ремонт на сградата където се помещава Детска ясла „Радост”. Не е проблем да 

удължим срока за настаняване на детската ясла. 

 2. Красимир Кунев: Може би проблем ще има когато се увеличат децата за 

детска градина, но засега това не е на дневен ред. Нека продължи съжителството 

между Детска ясла и Детска градина. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Ганка 

Тодоранова следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Христина 

Христова следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Здравена 

Давидова следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема предложението за удължаване 

срока за временно преместване на Детска ясла „Радост” в сградата на ЦДГ „Св.св. 

Кирил и Методий” гр. Две могили от 01.10.2010г. до 01.10.2011г. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


