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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 29 

 

Днес, на 18.06.2008г., от 17.30 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. 
3. Тодор Неделчев Куцаров – член. 

 В работата на комисията 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. Разглеждане на молба на Искра Венелинова Филипова с вх. № 184/18.06.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: В Общинския съвет е 
постъпила молбата на Искра Филипова за отпускане на еднакратна помощ за раждане на 
детето Александра. Тя е родила на 29.05.2008 г., което е първо за нея. Тя е на 26 години, а 
съпруга и Стефан Иванов – 29 години. Двамата имат постоянен и настоящ адрес в град Две 
могили повече от една година и са със завършено средно образование. Декларирали са, че 
няма да оставят детето в специализирана институция. Следователно, може да им се 
отпусне еднократна помощ за раждане на дете.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Тодор Куцаров: При условие, че документите са изрядни, да се отпусне 
помощта.  
 2. Г-н Красимир Кунев: В Общинския съвет да се води отчет на отпуснатите 
средства. Инъче, за това момиче, нямам претенции. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА ИСКРА 
ВЕНЕЛИНОВА ФИЛИПОВА, тъй като отговаря на всички изисквания на наредба № 10.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 
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Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


