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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 103 
Днес, на 11.08.2011 г., от 16.30 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 на Заявление с вх. 295/01.08.2011 г. от Наталия Станчева 

Стойкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 299/01.08.2011 г. от Ахмед Еминов 

Байрактаров за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/ 

11.08.2011 г., относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

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

заявление от Наталия Станчева Стойкова за еднократна помощ за раждане на дете. 

Това е случай при който бащата на детето е „неизвестен”. Така или иначе, към 

днешна дата преложението за изменение на Наредбата не е на дневен ред. 

Документите, които са представени са съгласно изискуемите и са редовни – 

майката има постоянен и настоящ адрес в Две могили, има средно образование. 

Така че предложението ми е – да се уважи заявлението.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Да се уважи, но тези случаи на баща „неизвестен” не 

трябва да ги поощряваме. Като порасне детето, какво ще обяснява на съучениците 

си? 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Ахмед 

Байрактаров подава за трети път, ако не греша молба за помощ. Преди беше за 

акумулаторни батерии за количката му, а сега – за дърва за огрев. Наредбата ни 

няма такава насоченост, защото ако бъде уважена, утре ще последват много такива 

молби. Още повече, че на предишното заседание на Общинския съвет отхвърлихме 

една такава молба. Моето мнение е да се откаже такава помощ. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим: Ти си прав. Вече отказахме няколко пъти на такъв тип 

молби. И сега не трябва да се отстъпва. Направим ли го – ще завалят куп такива 

молби. А че положението му не е леко – на кого му е леко сега.  

2. Красимир Кунев: Всички сме запознати с настоящото положение на 

молителя. В действителност нуждата от финансови следства не се изразявяа само в 

закупуване на дърва за огрев, а и за други. Имам предвид, че той не е одобрен по 

програмата за „Личен асистент”, където досега е била съпругата му. Сега тя е на 

Борсата, от където получава 144..80 лева. Предлагам да се уважи молбата, макар и 

частично. 
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 По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: От две 

години детската ясла се помещава в детската градина. И сега не е проблем да 

остане там. Има съответното разрешение от Регионалната здравна инспекция – 

така, че предложението ми е да се приеме предложеното ни решение. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим: Ремонта на яслата долу се бави, защото искаме да го 

направим с проект, а не със собствени средства. Но това не може да продължава 

вечно. Трябва да се разреши този въпрос. 
  

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 с вх. 

295/01.08.2011 г. от Наталия Станчева Стойкова за отпускане на еднократна 

финансова помощ за раждане на първо дете следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 2 (три) гласа „за” и 1 (един) против счита, че Молбата с 

вх. № 299/01.08.2011 г. от Ахмед Еминов Байрактаров за отпускане на еднократна 

финансова помощ следва да бъде уважавана частично. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието си за Временно 

преместване на Детска ясла „Радост” в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ..........................        

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

 

        

Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


