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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 8 

 

Днес, на 14.02.2008 г., от 16.30 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. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе 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. Обсъждане на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 
дете и подпомагане на социално слаби жители от бюджета на община Две могили , област 
Русе. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
В Общинския съвет постъпиха молби от граждани на община Две могили за оказване 

на материална помощ, понеже нямат такива финансови средства за посочените им 
проблеми. Възниква необходимост от нормативна уредба регламентираща това.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Красимир Кунев: Решението което вземем, трябва да отговаря и на 
обещанията, които сме поели пред избирателите в предизборните срещи. Предложената 
наредба покрива голяма част от тях. Все пак желателно е всички съветници да вземат 
отношение по въпроса, понеже става дума за определена сума пари и тя трябва да се 
осигури от бюджета .  
     2. Г- н Байчо Георгиев: Дори наредбата да е несъвършенна, тя е основа върху 
кояато може да се работи занапред в тази насока. Така, че нека общинските съветници си 
кажат думата. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 2 (два) гласа „за” РЕШИ да приеме Наредба № 10 за изплащане на 
еднократна помощ при раждане на дете и подпомагане на социално слаби жители от 
бюджета на община Две могили , област Русе.  
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………   
                             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)   
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       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


