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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 27 

 

Днес, на 06.06.2008г., от 17.00 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. 

 В работата на комисията участие взе Байчо Георгиев – председател на Общинския 
съвет.  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
 1. Разглеждане на молба на Юмран Юсеин Алиева с вх. № 144/22.05.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 

2.Разглеждане на молба на Росица Красимирова Филипова вх. № 146/26.05.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: В Общинския съвет са 
постъпили първите молби за отпускане на еднакратна помощ за раждане на дете. Юмран е 
родила на 25.04.2008 г. детето Хасан, което е първо за нея. Тя е на 24 години, а съпруга и 
Осман – 30 години. Двамата имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили повече от 
една година и са със завършено средно образование. Трябва да представят документ, само, 
че няма да оставят детето в специализирана институция и на тях може да им бъде 
отпусната еднакратна помощ за раждане.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Документите са точни. Само тази декларация липсва, така, 
че ще помоля г-н Георгиев, да провери, как стои въпроса и документите да се попълнят и 
всичко да бъде точно. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Щом всичко е наред или може да бъде оправено навреме, 
нека да се уважи молбата на жената. 
 3. Г-н Байчо Георгиев: Ще проверя в понеделник как стои въпроса и ще го 
разрешим с Галя Кънчева.   
 По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Ако първите 
документи бяха наред, то вторите на Росица не са. Имам предвид, че тя няма още няма 17 
години. Бащата на детето е неизвестен, макар, че по Наредбата, това не е проблем. Още 
повече, че тя е представила една диплома на Свилен Славчев Белчев, който вероятно е 
баща на детето. Защо не го е припознал – това е друга тема. Смятам, че тя не отговаря, на 
изисването да е навършила пълнолетие и следва молбата и да не бъде уважена.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Ахмед Феим: Ще има и други подобни молби. Може, би трябва да 
предопредим общинска администрация, поне тези неща да проверява и да казва на хората. 
Сега ще се получи малко кофти. Може би занапред трябва да помислим по този въприс и да 
променим наредбата. 
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 2. Г-н Красимир Кунев: Не съм съгласен с г-н Феим. Нали като приемахме 
наредбата, искахме да подкрепим младите хора, които раждат деца като пълнолетни и имат 
определено като минимум образование. Росица няма 17 години, а вече е родила първото си 
дете. Но тя самата е още дете. Трябва ли да се стимулира това. Според мен – не. 
Неприятна ситуация, но да спазваме наредбата.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА 

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ НА ЮМРАН 
ЮСЕИН АЛИЕВА, тъй като отговаря на всички изисквания на наредба № 10.  

2. Комисията с 3(три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА НЕ БЪДЕ 
ОТПУСКАНА ЕДНОСТРАННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА РОСИЦА КРАСИМИРОВА 
ФИЛИПОВА, тъй като не отговаря на изискването за навършена минимум възраст за 
раждане на дете.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


