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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 105 
Днес, на 08.09.2011 г., от 10.00 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. № 330/23.08.2011 г. от Виолета Ангелова 
Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 335/30.08.2011 г. от Айсян Рахмиева 
Хюсеинова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 342/02.09.2011 г. от Десислава 
Йорданова Асенова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете. 

4. Разглеждане на Молба с вх. 344/07.09.2011 г. от Галина Иванова 
Цветанова за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 346/08.09.2011 г. от Димитринка 
Георгиева Димитрова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
близнаци. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е 
заявление от Виолета Ангелова Иванова, с което ни уведомява, че е станала майка 
за втори път. Представила е всички необходими документи съгласно изискванията 
на Наредба № 10. И двамата родители са с постоянен адрес в Община Две могили. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Съгласен съм да бъде отпусната еднократна помощ за 
раждане на второ дете. 

По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление от Айсян Хюсеинова, с което ни уведомява, че е станала майка за първи 
път. Всички документи са представени съгласно изискванията на Наредба № 10, но 
с тази забележка, че са закъснели и е прескочен крайния срок. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Тодор Куцаров: Според мен трябва да се откаже еднократна помощ. 
Закъснели са с подаването на документите, но това не е случайно, тъй като досега 
са пребивавали в Гърция и аз съм на мнение да бъде отказана помощ. 

По трета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпило е 
заявление от Десислава Асенова Асенова, с което ни уведомява, че е станала майка 
за първи път. Представила е необходимите документи и двамата родители са с 
постоянен азрес на територията на общината. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
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1. Красимир Кунев: Смятам, че молбата трябва да бъде уважена, тъй като 

са спазени всички изисквания на Наредбата. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е 

молба от Галина Цветанова от село Баниска, с която ни моли за отпускане на 
еднократна помощ във връзка с лечението на детето и – Елина Цветанова. 
Представила е епикризи от болници в град София, където са правени хирургични 
интервенции. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

1. Тодор Куцаров: Детето е претърпяло две операции и в момента провежда 
курс по химиотерапия. Считам, че молбата трябва да бъде уважена в максимална 
степен. 

 По пета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е 
заявление от Димитринка Димитрова, с което ни уведомява, че е родила близнаци. 
Преди тях има още едно дете. Подала е всички документи посочени в Наредба № 
10 и двамата родители са с постоянен адрес в Общината.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  

1. Ахмед Феим: Всичко е подадено изрядно и смятам, че може да се отпусне 
еднократна помощ за раждане на близнаци – втори по ред. 

 

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 заявлението на Виолета 
Ангелова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
второ дете следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Айсян Рахмиева 
Хюсеинова за раждане на първо дете не следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Десислава 
Йорданова Асенова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Галина Иванова 
Цветанова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Димитринка 
Георгиева Димитрова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
близнаци следва да бъде уважента. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

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

 

       

Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 

 

Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


