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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 30 

 

Днес, на 23.06.2008г., от 18.00 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. 

 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 Венелина Йорданова Георгиева вх. № 188/23.06.2008 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ . 

2. Разглеждане на молба на Нина Любомирова Николова с вх. № 189/23.06.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Днес ще разгледаме 
две молби. Има и трета, но по нея възникна проблем и трябва да изясним въпроси и ще я 
гледаме на друго заседание. Сега, по същество. Аз прегледах документите на Венелина от 
село Баниска. Тя е родила на 16.05.2008 г. детето Йоана. Майката е пълнолетна и има 
завършено средно образование. Същото се отнася и за бащата на детето. Всичко е 
редовно. Да и се отпуснат парите.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: След като всичко е наред – да се отпуснат парите. 
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Втората молба е на 
Нина, също от село Баниска. Тя също е пълнолетна,  със средно образование. Таткото е 
пълнолетен и дори висшист. Адресната им регистрация е от 2005 и 2006 години, така че 
всичко е наред.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Тодор Куцаров: Като всичко е наред, какво да коментираме.   
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

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

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА ВЕНЕЛИНА 
ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА, тъй като отговаря на всички изисквания на наредба № 10.  

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 
ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА НИНА 
ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА, тъй като отговаря на всички изисквания на наредба № 10.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
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Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

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

 
        
 
 
 

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


