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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 77 

 

Днес, на 09.02.2010 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 от Ивелина Огнянова Павлова с вх. № 38/26.01.2010 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
2. Разглеждане на заявление от Елис Еминова Адемова с вх. № 45/02.02.2010 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
3. Разглеждане на заявление от Силвена Валентинова Георгиева с вх. № 

48/08.02.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпило е 

заявление от г-жа Ивелина Павлова в което се казва, че е станала майка за първи път. 
Родено е детето Християна Тодорова Павлова. Представени са необходимите документи. 
Моля за вашия коментар! 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Всички документи са правилно подадени и смятам, че 
заявлението на г-жа Павлова трябва да бъде удовлетворено. 
 2. Г-н Красимир Кунев: И аз смятам, че трябва да удовлетворим молбата, като 
комисията има впредвид, че детето е първо за госпожата. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Госпожа Елис 
Еминова Адемова е подала заявление, че е родила първо за нея дете Белис Белгинова 
Басриева. Документите обаче, които са подадени са непълни. Бащата Белгин Басри Адем 
няма адрес на нашата община. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Г-н Ахмед Феим: Наистина всички документи не са точно подадени, но ние 

направихме справка от служба „ГРАО”, която показва че детето е първо за Елис Адемова и е 
вписано с адрес в Община Две могили. 

2. Г-н Красимир Кунев: От представените документи и направената допълнително 
справка предлагам да удовлетворим молбата, като се има впредвид, че бащата не е Две 
могилски жител. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: В постъпилото 
заявление от Силвена Валентинова Георгиева се казва, че е станала майка за първи път на 
07.01.2010г. Документите представени от нея са изрядни и може да го удовлетворим. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Г-н Тодор Куцаров: Тъй като детето е родено през новата година, то ще влезе с 

измененията на Наредба №10. 
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2. Г-н Ахмед Феим: Всички документи са правилно подадени и това означава, че 

може да подкрепим 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 молбата на Ивелина Огнянова Павлова  

следва да бъде уважена.  
2.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Елис Еминова Адемова 

следва да бъде уважена. 
3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Силвена Валентинова 

Георгиева следва да бъде уважена. 
 

 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) 


