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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 79 

 

Днес, на 25.02.2010 г., от 16.00 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 Диана Георгиева Ламбева с вх. № 68/15.02.2010 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
2. Радглеждане на молба от Златка Йорданова Георгиева с вх. № 70/19.02.2010 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
3. Радглеждане на молба от Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 71/19.02.2010 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 
4. Разглеждане на заявление от Нина Любомирова Николова с вх. № 72/19.02.2010 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
5. Разглеждане на заявление от Димитринка Веселинова Кунева с вх. № 

73/22.02.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е докладна 

записка във връзка с подадено заявление от Диана Георгиева Ламбева в което се казва, че 
е родила второ дете Радослав Людмилов Великов. Всички документи са изрядни, така че 
предлагам да одобрим молбата. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Наистина всички документи са правилно подадени, но съпругът 
Людмил Великов Ламбев не е гражданин на общината. 
 2. Красимир Кунев: Молбата трябва да я одобрим, но частично заради адресната 
регистрация на съпругът. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Разглеждаме молба за 
отпускане на еднократна помощ от Златка Йорданова Георгиева. Госпожата е счупила 
ръката си и за лечението й е представила разходен ордер за 1216лв за последващото 
лечение. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Госпожа Георгиева взема 151 лв. пенсия и наистина е в тежко 
финансово положение. Смятам, че може да й отпуснем помощ тъй като се вписва в идеите 
на Наредба №10. 
 2. Ахмед Феим: И аз мисля , че трябва да отпуснем помощ . Госпожата е 
пострадала, немалка сума е дала за лечение и трябва да помогнем.  

По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Следващата молба е 
на Ваня Първанова Севастакиева. Семейството й е трайно безработно и в изключително 
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тежко финансово и социално положение. Семейството е подпомагано от нас през 
миналата година, но като имам впредвид положението им предлагам да помогнем. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Такива семейства не са много в нашата община, но те наистина 
се нуждаят от помощ. 
 2. Ахмед Феим: Ситуацията с госпожа Севастакиева ни е до болка позната, но 
въпреки всичко не можем да й помагаме всеки месец. Най-много веднъж в годината. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е заявление 
от Нина Любомирова Николова в което се заявява, че е родила второ дете- Анелия 
Огнянова Георгиева. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Всички документи са редовно подадени и двамата родители са с 
постоянен адрес на територията на общината. 
 2. Красимир Кунев: След като са подадени коректно всички документи, смятам да 
подрепим молбата за роденото от г-жа Николова второ дете. 

По пета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Въпросната молба е от 
съпругата на нашия колега Красимир Кунев- Димитринка Веселинова Кунева в която се 
казва, че е станала майка за втори път. Родила е детето Вяра Красимирова Кунева. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Всички докуминти са правилно подадени и двамата родители са с 
постоянен адрес  Общината Две могили. Нормално е да удовлетворим молбата на г-жа 
Кунева съгласно Наредба №10. 
   
 
 

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 Диана Георгиева Ламбева 

следва да бъде уважена. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Златка Йорданова Георгиева  

следва да бъде уважена. 
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Ваня Първанова 

Севастакиева  следва да бъде уважена. 
4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Нина Любомирова Николова  

следва да бъде уважена. 
5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Димитринка Веселинова 

Кунева  следва да бъде уважена. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17:30 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) 


