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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 101 
Днес, на 05.07.2011 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. 250/27.06.2011 г. от Веселина Йорданова 
Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. 251/27.06.2011 г. от Кямиле Исмаилова 
Юсеинова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 252/29.06.2011 г. от Гюлджихан 
Велиханова Мехмедова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 
на първо дете. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 257/04.07.2011 г. от Абибе Мехмедова 
Джевдетова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 259/04.07.2011 г. от Антония Маринова 
Маринова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

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

Заявление от Веселина Йорданова Георгиева от село Баниска за отпускане на 
еднократна помощ за раждане на второ дете. Към него има справка, от която е 
видно, че детето Симеон е родено на 08.06.2011 г., двамата родители са 
пълнолетни, имат завършени средно образование и са с постоянен и настоящ адрес 
в същото село. Има инотариално заверена декларация, че няма да остави детето в 
специализирана институция. Предлагам, Заявлението и да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: След като спазени изискванията, които сме поставили н 
Наредба № 10, няма причина Заявлението да не бъде уважено. 

2. Красимир Кунев: Да се уважи Заявлението. 
По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Второто 

Заявление за еднократна помощ е от Кямиле Исмаилова Юсеинова от село Помен. 
Тя твърди, че на 30.05.2011 г. е родила детето Арвин., което е второ поред за нея.  
Родителите са пълнолетни, имат постоянен адрес в село Помен и настоящ в град 
Русе. Те са със средно образование. Имат и декларация, че няма да оставят детето в 
специализирана институция. Становището ми е Заявлението да се уважи. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: По нашата наредба гледаме постоянния адрес, а в случая – и 
двамата имат такъв в село Помен. Да се уважи заявлението. 
 2. Тодор Куцаров: Говорих преди малко с „ГРАО” и те ме увериха, че 
детето е записано на адрес в село Помен, улица „Витоша” № 6. 
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По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Подадено е 
Заявление от Гюлджихан Велиханова Мехмедова за еднократна помож за раждане 
на дете. Тя и съпруга и имат постоянен адрес в Две могили, пълнолетни са. Считам, 
че следва да уважим Заявлението и.    

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Детето е първо в семейството. 
 2. Ахмед Феим: Двамата имат завършено средно образование. Да се уважи. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Следващата 
молба е на Абибе Мехмедова Джевдетова. Тя има второ дете. Тя и бащата на 
детето имат постоянен и настоящ адрес в Две могили, пълнолетни са и имат 
завършено следно образование. Да се уважи Заявлението и. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Документите и са редовни. Нямаме основание да и 
откажем. 

 2. Красимир Кунев: Да се уважи молбата и. Преди тази сесия по сметката 
си имаме 7 450 лева, така че средствата трябва да стигнат до края на годината. 

По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Последната 
молба е на Антония Маринова Маринова. Особеното тук е, че майката е самотна, 
има постоянен адрес в село Острица, а настоящ – в град Русе. Има завършено 
средно образование. Да се уважи. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Детето е записано като жител на нашата община.  
Майката е пълнолетна. Да се уважи. 

 2. Ахмед Феим: Трябва да помислим по въпроса за самотните майки, 
доколко те са самотни и по колко деца раждат. Преди време имахме случай пак на 
самотна майка, която роди второто си дете. Получи средства и от нас, а занапред 
ще получава и средства от „Социално подпомагане”. Не съм убеден, че те трябва да 
бъдат поставени наравно с другите. Имам предвид, че бащите са известни, но 
умишлено не признават бащинството си, за да могат да получат повече облаги от 
другите, които са припознали децата си. 

 

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 от Веселина 
Йорданова Георгиева от село Баниска за отпускане на еднократна финансова 
помощ за раждане на второо дете следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че Заявлението от Кямиле 
Исмаилова Юсеинова от село Помен за отпускане на еднократна финансова помощ 
за раждане на второ дете следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че Заявлението от Гюлджихан 
Велиханова Мехмедова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 
на първо дете следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че Заявлението от Абибе 
Мехмедова Джевдетова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 
на второ дете следва да бъде уваежно. 

5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че  Заявлението от Антония 
Маринова Маринова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете следва да бъде уважено. 
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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) 


