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

П Р О Т О К О Л 
№ 91

Днес, на19.01.2011 г., от15.30 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 Заявление с вх. № 07/12.01.2011 г. отСветла Георгиева Цвяткова, 

живееща в град Две могили, на улица „Чипровци” № 4 на еднократна финансова помощ за 
раждане на второ дете – Теодор Цветелинов Цвятков.

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 08/12.01.2011 г. от Петя Иванова Лашева, 
живееща в град Две могили, на улица „Тодор Каблешков” № 30 на еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете – Християн Венциславов Лашев.

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 19/18.01.2011 г. отГалина Мариянова Цанева, 
живееща в град Две могили, на улица „Орлова чука” № 33 на еднократна финансова 
помощ за раждане на второ дете – Михаил Евгениев Цанев. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 02/12.01.2011 г. от Илиянка Иванова Илиева,
живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 34 за отпускане на еднократна 
финансова помощ.

5. Разглеждане на Молба с вх. № 11/14.01.2011 г. от Метин Саид Мехмед, живеещ в 
село Баниска, на улица „Пролет” № 22 за отпускане на еднократна финансова помощ.

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е заявление 
от г-жа Светла Цвяткова, с което ни уведомява, че е станала майка за втори път. 
Представените документи са напълно с изискванията на Наредба № 10.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Всички документи са изрядни. Може да уважим молбата за 

еднократна помощ.
2. Тодор Куцаров: Аз няма да участвам в изказванията и в гласуването по това 

заявление, тъй като бащата на детето е мой племенник.
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е 

заявление от г-жа Петя Лашева, с което заявява, че е родила детето Християн Лашев, 
което е второ за нея. От направената справка всички документи са им изрядни, според 
което може да уважим молбата.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Всичко е редовно при това заявление и аз съм съгласен за се 

уважи.
2. Красимир Кунев: Съгласен съм да уважим молбата за еднократна помощ за 

раждане на второ дете.
По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Следващото 

заявление е от г-жа Галина Цанева. И тя е родила второ по ред дете – Михаил.
В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Представените документи са съгласно изискванията на 

Наредбата и смятам, че може да уважим молбата.
2. Ахмед Феим: Съгласен съм да се уважи молбата. Всичко е изрядно.
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По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е молба 

от Илиянка Иванова Илиева, в която изказва своето изключително тежко финансово 
положение. Моли ни да и бъде отпусната еднократна финансова помощ. Проблем при нея 
се явява постоянния и адрес, на който в момента тя не живее и по този начин не може да 
бъде подпомогната от ДСП. Затова нека да чуем и вашето мнение. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Тодор Куцаров: Запознат съм с положението на г-жа Илиева и предлагам да и се 

отпусне до толкова помощ, колкото да може да си направи новия постоянен адрес.
2. Красимир Кунев: Съгласен съм с мнението. Г-жата и лицето, с което 

съжителства са трайно безработни и до голяма степен тежкото положение, в което се 
намират зависи от тях самите. По тази причина смятам ,че може минимално да 
удовлетворим молбата за еднократна помощ, но задължително да се представят документи 
за направените разходи.

По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Следващата молба е във 
връзка с възникнал пожар в къщата на Метин Мехмед от село Баниска. В следствие на 
това е изгоряла до основи къщата с цялата покъщина. Въпросната молба изцяло попада 
съгласно възможностите на Наредба № 10, с което смятам, че трябва да се уважи в 
максималния размер.

В разискванията по пета точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Случаят е направо трагичен и мисля, че без да влизаме в 

сериозни коментари можем да го уважим.
2. Ахмед Феим: Съгласен съм молбата да бъде уважена, макар и размерът със 

сигурност да бъде крайно недостатъчен.
След приключване на разискванията, комисията прие следните 

С Т А Н О В И Щ А:
1. Комисията с 2 (два) гласа „за” и 1 (един) „негласувал” (Тодор Куцаров) 

счита, че заявлението наСветла Георгиева Цвяткова следва да бъде уважено.
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението наПетя Иванова Лашева

следва да бъде уважено.
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението наГалина Мариянова 

Цаневаследва да бъде уважено.
4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата наИлиянка Иванова Илиева

следва да бъде уважено.
5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата наМетин Саид Мехмед 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)


