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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 66 

 

Днес, на 03.08.2009 г., от 15.00 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. Aхмед 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 молбата на Яна Цонева Христова с вх. № 320/10.07.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
2. Разглеждане на молбата на Петър Илиев Петров с вх. № 322/15.07.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
3. Разглеждане на молбата на Страхил Асенов Малъкчиев с вх. № 331/23.07.2009 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 
4. Разглеждане на молба от Маргарита Добрева Петрова с вх. № 335/29.07.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 
5. Разглеждане на молба от Нина Юлиянова Йорданова с вх. № 336/29.07.2009 г. за 

отпускана на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 
6. Разглеждане на молба от Елиз Адилова Тахирова с вх. № 337/31.07.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Постъпила е 

молба от Яна Цонева Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 
на дете. Тя има постоянен адрес в село Баниска, но съпругът и е адресно регистриран в 
град Русе. Също така друг основен момент тук е, че детето е родено миналата година, така 
че изменението на Наредбата от тази година за тях не важи. При това положение, те имат 
право на помощ, но в друг размер. Но това е работа на другата комисия.    

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Всички документи са изрядни и отговарят на изискванията на 
Наредба № 10 и може да и се отпусне помощ. 
 2. Г-н Ахмед Феим: Съгласен съм с направеното предложение, но помоща трябва да 
бъде в по малък размер. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Петър получава 
инвалидна пенсия 100% в размер на 280 лева. Съпругата му също получава 180 лева, така 
че сумата, която получават им стига за извършването на текущите ремонти. Смятам, че 
Общината не може да им отпусне тази помощ. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Аз също смятам, че нямат право на тази помощ, тъй като 
Общината не разполага с излишни средства. 

2. Г-н Ахмед Феим: В този случай не бива да се отпуска помощ.  
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По трета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Г-н Малъкчиев 

представя епикриза от травматологичното отделение, в която се вижда, че е претърпял 
злополука-фрактура на левият крак. Лежал е 10 дни в същото отделение. Моли за помощ от 
общинския съвет-Две могили.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: От представените документи смятам, че не може да се 
отпусне исканата помощ. Средствата ни са ограничени и ситуацията с г-н Малъкчиев не 
може да се приеме за бедствена. 
 2. Г-н Ахмед Феим: И аз не съм съгласен да отпуснем помощ. 

По четвърта точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпило е 
заявление от Маргарита Добрева Петрова, живееща в село Бъзовец в уверение на това, че 
е родила детето Николай Колчев Великов. То се явява трето за нея. Представени са всички 
необходими документи съгласно Наредба № 10. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Родителите на детето са жители на Община Две могили, 
представили са всички необходими документи и може да им се отпусне полагащата се 
помощ съгласно Наредба № 10. 
 2. Г-н Ахмед Феим: Съгласен съм да бъде отпусната помощ.  

По пета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление от Нина Йорданова удостоверяващо, че е родила детето Юлия Владимирова 
Димитрова. То се явява второ за нея. Представила е всички необходими документи 
съгласно Наредба № 10 и не виждам проблем да и бъде отпусната помощ. 
 В разискванията по пета точка взеха участие:  

1. Г-н Тодор Куцаров: Представени са всички необходими документи. И двамата 
родители са жители на Общината и може да им бъде отпусната помощ.   

По шеста точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление от Елиз Адилова Тахирова в уверение на това, че е родила детето Шанел 
Ахмедова Ахмедова. Съгласно Наредба № 10, г-жа Тахирова е представила акт за раждане 
на детето, свидетелство за основно образование за себе си, но няма такова за бащата – 
Ахмед Ахмедов Мустафов.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Г-н Тодор Куцаров: Съгласно Наредба № 10 бащата на детето не е представил 

документ за завършено образование, дори и след като Елиз Тахирова е предупредена, че 
трябва да представи нужния такъв. Смятам, че не трябва да бъде уважена молбата. 

2. Г-н Ахмед Феим: Щом няма представен документ за необходимо образование, не 
бива да отпуснем помоща. 

 

  

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 Яна Цонева Христова 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Петър Илиев Петров 

СЛЕДВА ДА НЕ БЪДЕ УВАЖЕНА.  
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Страхил Асенов Малъкчиев 

СЛЕДВА ДА НЕ БЪДЕ УВАЖЕНА.  
4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Маргарита Добрева Петрова 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Нина Юлиянова Йорданова 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
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6. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Елиз Адилова Тахирова 

СЛЕДВА ДА НЕ БЪДЕ УВАЖЕНА.  
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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) 


