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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 104 
Днес, на 23.08.2011 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. 324/19.08.2011 г. от Вероника Максимова 

Великова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

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

323/19.08.2011 г., относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила 

на детето за периода 2008-2013 г. в Община Две могили през 2010 г. 

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

заявление от Вероника Великова, с което ни уведомява, че е станала майка за втори 

път. От представените документи се вижда, че всичко е подадено съгласно 

изискванията на Наредба № 10. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: И двамата родители са с постоянен адрес в общината, 

така че напълно нормално е да отпуснем полагащото им се обещетение. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

докладна записка от Кмета на Общината, относно отчет за изпълнението на 

общинската стратегия за закрила на детето. В него много подробно е представено 

настоящото положение в Общината от гледна точка на изпълнението на 

стратегията. Съществува трайна тенденция за намаляване на проблемните деца и 

съответно за тези, които са извършители на престъпления. Трябва да се отбележи и 

работата на представителя на отдел „Закрила на детето”, като основното лице, 

което представлява правата на децата пред държавните органи. В момента работи 

ЦОП за деца и семейства в реск. Той е по проект ОП „Развитие на човешките 

ресурси” и продължителността му е 14 месеца. Общината е изявила желание този 

център да работи постоянно и след приклйчване на програмата. Като повечето 

ситуации в момента и тук се усеща липсата на финансови средства за по-

всеобхватното постигане на целите на програмата, но най-важното е че нямаме 

много проблемни деца в Общината. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Тодор Куцаров: Искам да отбележа, че социалните дейности в нашата 

Община са на едно добро ниво. Неможе да се отрече програмите, които са 

реализирани и продължават да действат – дават възможност на много хора да имат 

достъп да тях, а също и работа на гражданите в Общината. Относно Общинската 

стратегия – тя се развива според възможностите на общината и резултатите и са на 

лице. Мога да отбележа, че важен момент е и наличието на общински детски 
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комплекс, който дава възможност за ангажираност на много деца в различните 

кръжоци. Също така и футболният отбор, в който тренират много наши деца. 
   

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 Вероника 

Максимова Великова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема отчет за изпълнение на 

Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008-2013 г. в Община Две 

могили през 2010 г. 
 

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) 


