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

 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 62 

 

Днес, на 04.06.2009 г., от 16.00 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане заявление от Живка Петрова Петкова с вх. № 248/21.05.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане заявление от Надежда Димитрова Ткаченко с вх. № 254/27.05.2009 г. 

за отпускане на еднократна помощ. 
3. Разглеждане на молба от Нора Валериева Атанасова с вх. № 257/03.06.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Има подадено 

Заявление за отпускане на еднократна помощ за раждане на дете от Живка Петрова 
Петкова. Детето им Преслава Галинова Ангелова е родена на 28.03.2009 г. Представила е 
копие от акт за раждане, справка за постоянен адрес на себе си и на съпруга си, дипломи за 
завършено средно образование за себе си и за съпруга си. Освен всичко това и декларира, 
че няма да остави детето си в спициализиран дом за деца. Има всички необходими 
документи и предлагам молбата и да бъде уважена.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Тодор Куцаров: След като всички документи са на лице подкрепям 
предложението. 
 2. Г-н Красимир Кунев: Аз също подкрепям предложението. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Постъпило е 
Заявление за отпускане на еднократна помощ за раждане на детето Росица Павлова 
Ткаченко от Надежда Димитрова Ткаченко. Детето е родено на 11.03.2009 г. Тя е 
представила всички необходими документи, които изискваме по Наредбата – Удостоверение 
за раждане на детето, справка за постоянен и настоящ адрес и дипломи за завършено 
образование и на двамата родители. Майката декларира, че няма да остави детето си в 
специализирана институция за деца. Има всички необходими документи. Считам, че може 
да и бъде уважено заявлението.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: След като всички документи са на лице, предлагам молбата и да 
бъде уважена. 
 По трета точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпила е молба 
от Нора Валериева Атанасова с ЕГН 8606061519, живееща в град Две могили, на улица “ 
Генерал Радецки “ № 14 за отпускане на еднократна финансова помощ. В молбата си тя 
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твърди, че детето и боледува от децка церебрална парализа и се налага да го води на 
логопед и лечение в град София. През този месец и предстои поставянето на инджекция, 
която струва 750 лв., съпругът и е без работа и тя моли за финансова помощ. Приложила е 
необходимите документи доказващи твърдението и. Предлагам молбата и да бъде уважена. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Г-н Ахмед Феим: Прегледах решението на ТЕЛК, наистина има децка церебрална 

парализа с 95% неработоспособност. Прегледах и документите, които е приложила към 
молбата си – наистина една инджекция струва около 750 лв. Предлагам молбата и да бъде 
уважена. 

2. Г- н Красимир Кунев: Аз не разбирам от медицински документи, но след като 
медицинско лице ги потвърждава и се касае за дете, също смятам да уважим молбата. 

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 НА Живка Петрова 

Петкова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНО.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО НА Надежда 

Димитрова Ткаченко СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНО. 
3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО НА Нора Валериева 

Атанасова  СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНО. 
 
 

 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) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


