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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 85 

Днес, на 20.07.2010 г., от 15.30 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 Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 236/30.06.2010 г., 

относно: Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община Две могили 
от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане. 

2. Разглеждане на заявление на Вероника Севдалинова Петрова с вх. № 
218/25.06.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на заявление на Шенай Зейнялова Феимова с вх. № 252/12.07.2010 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на заявление на Фатме Ибрямова Мехмедова с вх. № 254/12.07.2010 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на заявление на Мария Иванова Асенова с вх. № 256/15.07.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на молба на Кирил Ботев Петков с вх. № 248/09.07.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Според мен е правилно 
лицата, които получават помощи от Агенция за социално подпомагане да полагат 
обществено-полезен труд съгласно предложената програма и сключения договор, която да 
отработят 14 дни по 4 часа. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: Предложена е програма във връзка с изменение на чл. 12 от 
ППЗСП. В нея се включват всички лица в трудоспособна възраст, които получават социални 
помощи. Също така са отбелязани и лицата, които не могат да се включат в програмата. 
Целта е да се създадат възможности да се подпомогнат общините във връзка с 
благоустрояване и хигиенизиране на населените места. Желателно е взаимоотношенията 
между Дирекция „Социално подпомагане”, Община Две могили и Кметствата да са на добро 
ниво , за да може качествено да се изпълнят целите на програмата. 
 2. Красимир Кунев: Съгласно направените измененията публикувани в ДВ бр. 27 от 
2010 г. на ППЗСП гражданите в трудоспособна възраст, които получават помощи по чл. 9 
трябва да полагат обществено полезен труд 14 дни по 4 часа. Смятам, че в Общината има 
много работа свързана с хигиенизирането и тези хора могат да окажат съществена помощ 
за това. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: В постъпилото 
заявление от г-жа Петрова се казва, че е родила първо за нея дете – Александър. То е 
записано с адрес Община Две могили, но бащата е с постоянен адрес община Борово. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
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 1. Ахмед Феим: Представените документи изпълняват изискванията на Наредба № 
10, така че смятам заявлението да бъде уважено. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм заявлението да се уважи, като се има в предвид 
постоянният адрес на бащата. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е заявление от 
Шенай Феимова, в което се казва, че е родила второ за нея дете – Фигял. Налице са всички 
документи съгласно изискванията на Наредба № 10, така че може да уважим това 
заявлиние. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Всички документи са налице съгласно изискванията. И двамата 
родители са с постоянен адрес в нашата Община. Смятам да го уважим. 
 2. Красимир Кунев: И аз съм съгласен да удовлетворим заявлението. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: В заявлението г-жа 
Мехмедова се казва, че е родила първото си дете – Севинч. Представените документи 
отговарят на изискванията по Наредба № 10 И двамата родители са с постоянен адрес в 
Общината. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: Всички документи са изрядни. Смятам заявлението да се уважи. 
 2. Красимир Кунев: Съгласен съм да удовлетворим заявлението за раждане на 
първо дете. 

По пета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Г-жа Мария Асенова е 
подала заявление във връзка с родените от нея две деца – близнаци Максим и Аделина 
Асенови. Подадените документи напълно отговарят на изискванията на Наредба № 10, с 
което смятам заявлението да се уважи. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: От доста време в Общината не са се раждали близнаци. 
Подадените документи са съгласно изискванията. Родителите са с адрес в нашата Община, 
така че спокойно можем да уважим молбата. 
 2. Тодор Куцаров: Съгласен съм да уважим заявлението на г-жа Асенова за 
раждането на близнаците. 

По шеста точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е молба от 
Кирил Петков, в която той моли да му бъде отпусната еднократна помощ във връзка с 
прекаран от него инсулт. В момента е добре, след като му е направено съответното 
лечение. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Лично аз не съм съгласен да отпуснем помощ на г-н Петков. В 
момента той е в добро здравословно състояние. Разведен е и има 5 деца. В молбата той 
казва, че не си е плащал здравните осигуровки. Не смятам, че Общината е длъжна да му 
плати здравните осигуровки. 
 2. Красимир Кунев: Като се има в предвид, че бюджета по Наредба № 10 доста 
отъня и ситуацияна на г-н Петков, смятам че молбата не трябва да бъде уважена. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” подкрепя Програма за реализиране на 
общественополезни дейности в Община Две могили от лица в трудоспособна възраст, 
подлежащи на месечно социално подпомагане. 

2.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Вероника Севдалинова 
Петрова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете следва да бъде 
уважена. 
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3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Шенай Зейнялова 

Феимова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете следва да бъде 
уважена. 

4.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Фатме Ибрямова 
Мехмедова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете следва да 
бъде уважена. 

5.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Мария Иванова 
Асенова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци следва да 
бъде уважена. 

6.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Кирил Ботев Петков не 
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) 


