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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 75 

 

Днес, на 20.01.2010 г., от 16.00 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. 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. № 17/20.01.2010 г. за отпускане на Мергюл 

Ахмедова Мехмедова, живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 24 на еднократна 
финансова помощ за раждане на второ дете – Дидек Недретова Ахмедова 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 3/13.01.2010 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Веселин Койчев Манев, живеещ в град Две могили, на ул. „Кирил и 
Методий” № 8. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Случаят с жената от 
Кацелово е стандартен. Тя и мъжа и имат адресна регистрация  в село Кацелово, имат 
необходимото образование, а детето е второ за тях. Следователно, може да и се уважи 
заявлението. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: След като всички документи са наред, нямаме основание да и 
откажем. 
 2. Г-н Красимир Кунев: Това дете е родено през миналата година и трябва да се 
гледа миналогодишната наредба. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Касае се за дете, което 
е и изявени заложби в областта на спорта. Молбата е подадена от бащата на Зарена, като 
той е приложил документи от които е видно, че тя участва в отбора по тенис. Завоявала е 
редица отличия. В същото време има някакъв здравословен проблем (операция на сърце), 
което налага тя да мине през контролен преглед, изследвания и лечение. Така че смятам, че 
молбата следва да се уважи. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Ние нямаме наредба за даровите деца. Но можем да 
използваме това което имаме. Не вярвам, накой да не познава това дете, което наистина е 
завоювало много медали за Две могили. 
 2. Тодор Куцаров: Радосно е, че имаме такива талантливи деца. Те са гордост както 
за семействата им, така и за Общината. Семейството е материално затруднено за което са 
представени документи. Така, че добре е да може да помогнем, макар и с нещо малко. 
 

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 на Мергюл Ахмедова 

Мехмедова, живееща в село Кацелово, на улица „Трети март” № 24 за еднократна 
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финансова помощ за раждане на второ дете – Дидек Недретова Ахмедова следва да бъде 
уважено.  

 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Веселин Койчев Манев, живеещ в град Две могили, на ул. „Кирил и 
Методий” № 8 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) 


