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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 80 

 

Днес, на 02.04.2010 г., от 10.00 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 молба от Ава Шабанова Ахмедова с вх. № 108/19.03.2010 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
2. Разглеждане на заявление от Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова с вх. № 

112/23.03.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
3. Разглеждане на заявление от Яница Николаева Тодорова с вх. № 115/01.04.2010 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпила е молба от 

г-жа Ава Ахмедова в която се казва, че в следствие на снеговалежите през зимата са 
нанесени щети по кухнята и оградата й. Освен молбата представена от госпожата има и 
справка от Агенция за социално подпомагане, че е подпомагана за отоплителния сезон 
2009/2010г. Моля за вашето становище! 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Аз съм на мнение че не трябва да отпускаме средства за 
такива строителни дейности. В молбата не е споменато за близки роднини предполагам с 
цел, но и без това сумата която можем да отпуснем е нищожна за ремонти. 
 2. Г-н Красимир Кунев: И аз смятам, че не трябва да удовлетворим молбата, като 
комисията има впредвид, че Наредба №10 се отнася и за природни бедствия. Обаче в 
действителност не е констатирано такова. Също така представяте ли си колко граждани се 
нуждаят от ремонти по къщите си! 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Госпожа Гюлюмсер 
Ахмедова Мехмедова е подала заявление, че е родила второ за нея дете Алев Юсеин 
Мехмед. Документите подадени от нея са съгласно изискванията на Наредба №10 и смятам, 
че може да бъде отпусната еднократна фенансова помощ. 

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

направихме справка от служба „ГРАО”, която показва че детето е второ за г-жа Мехмедова и 
е вписано с адрес в Община Две могили. Бащата Юсеин Насуфов Мехмедов обаче е с 
постоянен адрес в град София. 

2. Г-н Красимир Кунев: От представените документи и направената допълнително 
справка предлагам да удовлетворим молбата, като се има впредвид, че бащата не е на 
адрес в Община Две могили. 
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По трета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: В постъпилото 

заявление от Яница Николаева Тодорова се казва, че е станала майка за втори път на 
23.12.2009г. Документите представени от нея са изрядни, като може да се отбележи че 
бащата е неизвестен. Смятам, че трябва да удовлетворим молбата. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Г-н Тодор Куцаров: Тъй като детето е родено през 2009 година, то ще остане с 

разпоредбите  на старата Наредба №10. 
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 Ава Шабанова Ахмедова не  
следва да бъде уважена.  

2.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Гюлюмсер Ахмедова 
Мехмедова  следва да бъде уважена. 

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

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.20 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) 


