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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 55 

 

Днес, на 09.03.2008 г., от 17.00 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 молбата на Мирослав Ангелов Сидеров с вх. № 89/09.02.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Ферихан Ниязиева Сюлейманова с вх. № 

108/13.02.2009 г. за отпускане на еднократна помощ. 
3. Разглеждане на молбата на Ширин Ефраимова Мехмедова с вх. № 114/20.02.2009 

г. за отпускане на еднократна помощ. 
4. Разглеждане на молбата на Слави Славов Ангелов с вх. № 139/06.03.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
5. Разглеждане на молбата на Пенка Цонкова Харизанова с вх. № 140/06.03.2009 г. 

за отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Постъпила е 

молба от Мирослав Сидеров за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено 
дете.Той има постоянен адрес в град Две могили, но съпругата ми е адресно регистрирана в 
град Русе. При това положение, те имат право на помощ, но в друг размер. Но това е работа 
на другата комисия.    

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Може би е необходимо да отложим решението си или да 
действаме както мислим. Все пак той е адресно регистриран тук. Освен това, всички деца 
сега се раждат в Русе. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Втората молба е на 
Ферихан Сюлейманова. Нейното заявление е редовно, но детето е родено през миналата 
година, така че за нея изменението на Наредбата от тази година не важи. Предлагам, 
молбата и да бъде уважена. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с г-н Феим молбата да бъде уважена.  

По трета точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Третата молба е на 
Ширин Мехмедова. Тя и съпруга живеят в Кацелово. Имат минимално изискващото се по 
наредбата образование. С адресната им регистрация всичко е наред. Молбата им трябва да 
бъде уважена.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: При условие, че всичко е ясно, редно е да уважим молбата.  
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По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: За съжаление 

нещата при Слави Ангелов не стоят добре. От петтимата в къщи, трима са на легло със 
сериозни заболявания. Видно е, че се нуждае от помощ. Трябва да му се помогне.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Нещата не се добре и явно човека има нужда от финансова 
помощ. Предлагам молбата да бъде уважена.  
 

По пета точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Хората имат нужди, при 
тази жена се е случило нещастие. Живее сама. Пенсията и е малка. Няма си никого. Да и се 
отпусне.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Вместваме се за първото тримесечие в определените ни 
средства по наредбата, така, че нека и помогнем.   
 

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 молбата на Мирослав Ангелов Сидеров 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Ферихан Ниязиева 

Сюлейманова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Ширин Ефраимова 

Мехмедова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Слави Славов Ангелов 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Пенка Цонкова Харизанова 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 


