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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 106 
 

Днес, на 12.09.2011 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. № 377/12.09.2011 г. от Aйше Идризова 

Салимова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Молба с вх. 378/12.09.2011 г. от Саниш Селимова 

Юсеинова за отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпило е 

заявление от Айше Идризова Салимова, с което ни уведомява, че е станала майка 

за първи 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 първо дете. Всичко е изрядно подадено. 

По втора точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е молба 

от Саниш Селимова Юсеинова от село Чилнов, с която ни моли за отпускане на 

еднократна помощ във връзка с претърпяна злополука – блъсната от крава, 

вследствие на това получени трайни увреждания счупване на гръбначен прешлен и 

не може да се движи. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  

1. Тодор Куцаров: Госпожата е пострадала нещастно и има трайна 

неподвижност. Най-вероятно няма да оздравее, затова нека да се отпусне 

максимална 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 заявлението на Айше Идризова 

Салимова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете 

следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Саниш Салимова 

Юсеинова за отпускане на еднократна финансова помощ  следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

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

 

       
Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 

 

Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


