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

П Р О Т О К О Л 
№ 92

Днес, на09.02.2011 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. № 54/26.01.2011 г. отАнка Костова 

Симеонова с ЕГН 3902285338 и Петко Михов Симеонов с ЕГН 3310275341, 
живеещи в село Чилнов, на улица „Паисий Хилендарски” № 3 за отпускане на 
еднократна финансова помощ.

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 61/07.02.2011 г. от Снежана Недкова 
Йорданова, живееща в село Помен за отпускане на еднократна финансова помощ  
за раждане на първо дете – Кристиан Руменов Стефанов

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 64/09.02.2011 г. от Саша Симеонова 
Петрова, живееща в село Бъзовецза отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете – Елисей Елинов Янков.

4. Разглеждане на Молба с вх. № 70/09.02.2011 г. от Кирил Иванов Ангелов, 
живеещ в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ.

По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Семейство 
Симеонови са чести молители в този Общински съвет. От представените 
документи наистина може да кажем, че не са в цветущо материално сътояние, но за 
сметка на това не се отказват да пишат молби. Много семейства има като тяхното 
положение и затова си  кажете и вашите мнения по този въпрос.

В разискванията по първа точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: От край време съм се запознал с положението на 

семейството. Напълно разбирам ситуацията, в която са изпаднали. Все пак аз съм 
на мнение, да им отпуснем, макар и минимална еднократна помощ.

2. Ахмед Феим: Няколко пъти досега сме се зенимавали с това семейство. 
Съгласен съм с колегата да се отпусне някаква минимална помощ.

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление от Снежана Йорданова във връзка с роденото от нея първо дете –
Кристиан Стефанов. Всички документи подадени от молителката са изрядни, като 
може да се отчете, че бащата е с постоянен адрес в друга община.

В разискванията по втора точка взеха участие: 
1. Ахмед Феим: Представените документи са съгласно изискванията на 

Наредба № 10 и смятам молбата и да бъде уважена.
2. Тодор Куцаров: Съгласен съм г-жа Йорданова да получи еднократна 

помощ във връзка с роденото първо дете, със забележката, че бащата не е жител на 
нашата Община.
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По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е 

заявление от г-жа Саша Петрова във връзка с роденото от нея първо дете – Елисей. 
Всички документи са изрядни, като във връзка с размера на помощта може да се 
отбележи, че майката е с постоянен адрес в град Русе, а настоящ адрес в село 
Бъзовец, но той е направен след като се е родило детето.

В разискванията по трета точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Като вземем впредвид обстоятелствата аз съм за 

отпускане на еднократна помощ, но на 50 % от размера.
2. Тодор Куцаров: Съгласен съм да бъде отпусната еднократна помощ на г-

жа Петрова.
По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

молба за отпускане на еднократна помощ от Кирил Иванов Ангелов. Положението 
му е трагично – трайно безработен, прекарал сърдечен инфаркт без никакви доходи 
за лекарства с изключен ток и вода. Живее изцяло на подаяния от съседи. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие: 
1. Красимир Кунев: Г-н Ангелов отдавна е безработен и е в изключително 

тежко материално състояние, но според мене дори и да му се отпусне помощ 
парите трябва да ги получи друг човек – негов близък, който да направи 
необходимите разплащания и да представи оправдателните документи.

2. Ахмед Феим: И аз съм на мнение да му бъде отпесната еднократна 
помощ, но задължително да бъде получена от друг човек – Цоню Иванов Велев, 
живеещ в град Две могили, на улица” Г. С. Раковски” № 3.

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 семейство 
Симеонови следва да бъде уважена.

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Снежана 
Недкова Йордановаследва да бъде уважено.

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Саша Симеонова 
Петрова следва да бъде уважено.

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Кирил Иванов 
Ангелов следва да бъде уважена, като сумата бъде получена от Цоню Иванов 
Велев, живеещ в град Две могили, на улица” Г. С. Раковски” № 3.

Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 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)
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