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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 51 

 

Днес, на 12.01.2009 г., от 15.00 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално слаби 
жители и пострадали и други от бюджета на Община Две могили, област Русе.  

По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев : През 2008 година 
откакто е влязла в сила Наредба № 10 са подпомогнати 15 новородени деца с с обща сума 
от 1 800.00 лева и 21 социално слаби жители с обща сума от 4 496.54 лева. Прави 
впечатление, че са отпуснати значително повече средства за социално слаби граждани. Не 
такава беше идеята с която се направи Наредбата. За целта смятам, че е правилно за 
вбъдеще да увеличим сумите, които се отпускат за новородени деца, а за за сметка на това 
да намалим размера на помощите за социално слаби. Също така трябва да отпадне 
изискването, жителите да имат адресна регистрация не по малко то една година на 
територияна на Общината.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Наистина е необходимо да направим промени в Наредба № 10 и 
съм съгласен с предложенията, на не смятам че е необходимо да се разглеждат молбите на 
три месеца, понеже винаги може да излезе някоя ситуация, изискваща спешна помощ от 
нас.  
 2. Г-н Тодор Куцаров: Съгласен съм с г-н Феим. Ние ще се съобразяваме с бюджета 
отпуснат за Наредба № 10. Затова предлагам в чл. 14 да не се правят никъкви изменения.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално слаби жители и пострадали и други от бюджета на Община Две могили, област 
Русе но без да се правят изменения в чл. 14.  
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.00 часа. 
 

 

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

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 
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Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


