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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 102 
Днес, на 20.07.2011 г., от 16.30 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 Молба с вх. № 283/19.07.2011 г. от Виолета Марова 
Таскова, живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 284/19.07.2011 г. от Сейде Акифова 
Мехмедова, живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. 285/19.07.2011 г. от Мариана Върбанова 
Йорданова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. 288/19.07.2011 г. от Райме Хаккъева Назиф 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Подадена е молба 
от Виолета Таскова от село чилнов с искане на и бъде отпусната еднократна 
парична помощ, поради това че е безработна и не е в добро здравословно 
състояние. Не прилага никакви доказателства за твърденията си. От изисканата и 
предоставената ни справка от Дирекция „Социално подпомагане” е видно, че тя не 
е регистрирана като безработна в Бюрото по труда. Не е омъжена. Живее с баща си, 
който също не е регистриран като безработен. По тези причини, нито Виолета, 
нито баща и се подпомагат. Моето мнение е молбата и да не бъде уважавана. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Тя не си е направила труда да се регистрира в Бюрото 
по труда като безработна, а иска от нас помощ. Да и се откаже. 

2. Тодор Куцаров: Нашата Наредба не разглежда такива случаи. 
По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Втората молба е 

от Сейде Мехмедова, също от село Чилнов. Тя е идентична с тази на Виолета 
Таскова. Тук се касае за пенсионер на когото пенсията не му стига. Доказателства 
потвърждаващи думите и няма. От предоставената ни справка се вижда, че тази 
жена е вдовица и няма непълнолетни деца. Получава наследствена социална пенсия 
в размер на 102 лева. Получила е целева помощ за отопление за отминалия 
отоплителен сезан в размер на 285 лева. Според мен и тук трябва да откажем. Тя не 
е единствения човек от нашата община, чиято пенсия е малка 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим: За да получава наследствена социална пенсия, това 
означава, че тя няма трудов стаж за да получава за положения от нея труд пенсия. 
Не е ясно дали има пълнолетни деца, но по всяко вероятност има. Те трябва да и 
помогнат в случая. 
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 2. Красимир Кунев: Някои хора взеха да злоупотребяват с възможността 
да бъде отпусната еднократна помощ. В случая, нямаме пожар, друго стихийно 
бедствие, белест, ПТП, за да мислим, как да и помогнем. Затова да и се откаже. 

По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Това е 
заявление за раждане на дете, което е трето по ред.Съдбата на бащата няма да я 
коментираме. Майката си има постоятен и настоящ адрес в град Две могили, 
пълнолетна е и има завършено средно образование. Заявлението и следва да се 
уважи. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Нещата тук са ясно – да се уважи молбата и. Преди 
предстоящата сесия по това перо имаме приблизително 7 500 лева, които следва да 
стигнат до края на годината. 
 По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Тук 
заявлението е за раждане на второ дете. Родителите имат постоянен и настоящ 
адрес в село Батишница, пълнолетни са и имат висше образование. Да се уважи. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Това семейство мина през много перипети, но всички 
приблючи добре. Да се уважи заявлението и за помощ. 
 

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 от Виолета Марова 
Паскова за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Сейде Акифова 
Мехмедова за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 
уважена. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението от Мариана 
Върбанова Йорданова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
трето дете следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението от Райме Хаккъева 
Назиф за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете 
следва да бъде уважено. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

 

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

 

        

Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


