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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 72 

 

Днес, на 10.11.2009 г., от 10.00 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 заявление от Анелия Недкова Петрова с вх. № 511/09.11.2009 г., 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Ева Петрова 
Ефтимова. 

2. Разглеждане на молба от Анка Костова Симеонова и Петко Михов Симеонов с вх. 
№ 514/09.11.2009 г., за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на молба от Стойчо Георгиев Стойков с вх. № 516/10.11.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпило е 
заявление от Анелия Недкова Петрова, в което тя заявява, че на 25.10.2009 г. е родила 
първото си дете - Ева Петрова Ефтимова. Представени са всички необходими документи и 
смятам да подкрепим заявлението. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Ахмед Феим: От представените документи се вижда, че всичко е точно и 
смятам да подкрепим заявлението. 

2. Г-н Красимир Кунев: Родителите имат необходимото образование и всички 
документи са изрядни. Съгласен съм да се отпусне помощ на г-жа Петрова за раждане на 
първо дете.  

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Госпожа Симеонова 
всяка година подава молба за отпускане на помощ. И този път е представила само една 
молба и нищо повече. Добре, че я познаваме и знаем за какво става дума. Досега сме и 
отказвали помощ, но този път ви предлагам да и уважим молбата, но при условие преди да 
получи нова помощ да представи оправдателни документи как е изразходвала средствата, 
които са и били отпуснати през 2007 г.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1.  Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с г-н Феим. Нека представи документите и 
след това ще и бъдат отпуснати нови средства щом е в толкова тежко състояние. 

2. Г-н Тодор Куцаров: През 2007 г.  и беше отпусната помощ и до днес не ни е 
известно, как е похарчила тези пари. Затова, докато не отчете старите получени пари – 
никакви нови.  

По трета точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Постъпило е 
заявление от Стойко Георгиев Стойков, живеещ в град Две могили, на ул. „Никола 
Обретенов” № 7. Познавам лично човека. В тежко здравословно и финансово състояние е. 
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Няма никакви средства, нито за отопление, нито за храна. Децата му са го изоставили, 
живее сам, изключен му е токът. Синът му не му помага по никакав начин. Живее в голяма 
мизерия. Предлагам да му уважим молбата.  
 В разискванията по трета точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с г-н Куцаров. Нека да помогнем на този 
човек.  

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Анелия Недкова Петрова 

следва да бъде уважено. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Анка Костова Симеонова и 

Петко Михов Симеонов не следва да бъде уважена.  
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Стойко Георгиев Стойков 

следва да бъде уважена. 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


