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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 53 

 

Днес, на 02.02.2008 г., от 16.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, 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 молбата на Данка Калинова Владимирова с вх. № 47/19.01.2009 г. 

за отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Ивелина Димитрова Димитрова с вх. № 59/26.01.2009 

г. за отпускане на еднократна помощ. 
3. Разглеждане на молбата на Сметла Иванова Димитрова с вх. № 75/30.01.2009 г. за 

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

Данка Владимирова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.Тя е 
родила на 27.11.2008 г. второто си дете Калин. С съпруга си живеят в град Две могили, като 
имат завършено средно образование. Всичко е спазено по наредба№ 10,  поради което 
искането и е основателно.   

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Това е по старата редакция на Наредбата. Така, че 
бюджетната комисия трябва да има предвид този факт. Да и се отпусне помощта. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Втората молба е на 
Ивелина Димитрова. Тя и съпруга и живеят в Две могили. И двамата са със средно 
образование. Ивелина е родила на 23.09.2008 година първото си дете Георги. Искането за 
отпускане на помощ за раждане на дете е основателно.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с г-н Куцаров да се отпусне тази сума, за да 
подпомогнем младото семейство за отглеждането на новороденото им дете.  

По трета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Третата молба е на 
Светла Димитрова. Тя и съпруга също живеят в Две могили. Имат завършено средно 
образование. Светла е родила на 17.01.2009 година второто си дете Тихомир. Това е 
първото бебе в нашия град за 2009 г. и то следва да бъде подпомогнато с новите суми, 
които гласувахме предния месец. Заявлението е основателно.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Като за първо бебе за годината, което пък е второ в семейство, 
дано тази година се родят повече деца.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА ДАНКА КАЛИНОВА 

ВЛАДИМИРОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА 

ДИМИТРОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА СВЕТЛА ИВАНОВА 

ДИМИТРОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


