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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 84 

Днес, на 22.06.2010 г., от 17.30 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 молба от Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов с вх. 

№ 200/02.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
2. Разглеждане на молба от Севдие Сюлейманова Сюлейманова с вх. № 

201/04.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
3. Разглеждане на заявлението на Пламена Миткова Димитрова с вх. № 

212/18.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 208/15.06.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за 2009 г. 
По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е молба от 

Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов в която се казва, че са изпаднали в много 
тежко финансово положение и молят за еднократна помощ. Представили са отчет на 
разходите си. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Това семейство не за първи път моли за помощ. Смятам обаче, 
че финансовото положение не е водещо при отпускането на помощ. Затова съм против. 
 2. Красимир Кунев: Според мен водещото в Наредба №10 е да се отпусне помощ на 
хора изпаднали в тежко здравословно положение- операция, лечение. Затова не съм 
съгласен да бъде отпусната помощ. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: В подадената молба от 
Севдие Сюлейманова Сюлейманова се казва, че е в тежко положение. Заболяла е от 
ревактивен артрит. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Красимир Кунев: Не мисля,че изложените причини са достатъчни за отпускане на 

помощ. Затова съм против. 
2. Ахмед Феим: И аз мисля доводите на г-жа Сюлейманова не са основателни за 

отпускане на помощ. 
По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е заявление 

от Пламена Миткова Димитрова във връзка с роденото от нея първо дете. Всички документи 
са представени съгласно Наредба №10, така че може да бъде отпусната помощ. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Всички документи са представени и двамата родители са с 
постоянен адрес в Община Две могили.  
 2. Ахмед Феим: Всичко е изрядно и може да отпуснем помощ. 
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По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е 

докладна записка от Драгомир Дамянов съгласно ежегодното представяне на отчета за 
изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето през 2009г. В него резонно са 
показани работата на Отдел Закрила на детето и местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Основните проблеми са 
свързани с липсата на достатъчно финансиране и недостига на хора. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Подобно на миналогодишните и в този отчет е показано 
действителното състояние на децата живеещи в общината. Също така са пояснени и 
проектите по които кандидатства Общината относно подкрепата на децата. 
 2. Тодор Куцаров: Отчета е рутинен , изясняващ ситуацията в момента и смятам да 
го подкрепим. 
 

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 Анка Костова Симеонова и 
Петко Михов Симеонов за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 
уважена. 

2.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Севдие Сюлейманова 
Сюлейманова за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Пламена Миткова 
Димитрова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете следва да 
бъде уважена. 

3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Отчета за изпълнение на Общинска 
стратегия за закрила на детето за 2009 г. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 


