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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 74 

 

Днес, на 11.01.2010 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 от Аксел Хасанова Алиева с вх. № 582/21.12.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпило е 

заявление от Аксел Хасанова Алиева, във връзка с роденото от нея второ дете – Айчел 
Хасанова Мустафова. Г-жата е представила удостоверение за раждане на детето, 
удостоверение за сключен граждански брак с Хасан Мустафов Хасанов, и свидетелства за 
завършено средно образование. Също така е декларирала, че няма да остави детето си в 
специализирана институция. Смятам, че всички документи са правилно подадени и 
заявлението може да се удовлетвори. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: От представените документи не виждам проблем заявлението 
да не бъде удовлетворено, като Комисията по „Бюджет и финанси” при определяне размера 
на помощта трябва да се съобрази, че детето е родено през 2009 г. 
 2. Г-н Красимир Кунев: Смятам и аз, че молбата трябва да се уважи, като размера 
бъде определен от другата комисия. 
 

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 Аксел Хасанова Алиева 

следва да бъде уважена.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

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

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

  
       

Председател на комисията: 
 
 

                  ____________ (Ахмед Феим) 
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Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


