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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 56 

 

Днес, на 01.04.2009 г., от 09.30 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 Айтен Салиева Мехмедова с вх. № 171/25.03.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ за раждане на дете. 
2. Разглеждане на молбата на Емети Сюлейманова Юмерова с вх. № 163/16.03.2009 

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

Айтен Мехмедова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.Тя е 
родила на 08.03.2009 г. второто си дете Мелиса. Със съпруга си имат постоянен адрес в 
село Каран Върбовка от май 2000 г., но от 2008 г. имат настоящ адрес в град Русе. Чл. 3 от 
Наредба 10 допуска финансово подпомагане на такива семейства, тъй като поне единия от 
адресите – постоянен или настоящ е на територията на нашата община. Предлагам молбата 
и да бъде уважена.   

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Няма спор в случая. Трябва да и бъде уважена молбата. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: С помоща на Кмета 
на село Каран Върбовка се запознахме с положението на г-жа Юмерова. На 01.03.2009 
година след злополука в къщата й, изгаря покрива. Тя си е купила политиен и със 
съдействието на работниците от временната заетост в село Каран Върбовка са закърпили 
временно положението. Действително се нуждае от основен ремонт на покрива и няма 
нужните средства. Децата й не живеят при нея и нямат финансови възможности да й 
помогнат.   

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Госпожата наистина е потърпевша от пожар. Съгласно Наредба 
№ 10 предлагам да й помогнем.  
 

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 Айтен Салиева 

Мехмедова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Емети Сюлейманова 

Юмерова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

        
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


