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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 47 

 

Днес, на 01.12.2008 г., от 16.30 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 молбата на Анелия Методиева Димитрова с вх. № 441/26.11.2008 

г. за отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Ахмед Ибраимов Хасанов с вх. № 444/01.12.2008 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
3. Разглеждане на молбата на Севил Наджиева Ахмедова с вх. № 445/01.12.2008 г. 

за отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Първата молба по 

която ще докладвам аз е на Анелия Методиева Димитрова. Тя е родила на 10.11.2008 г. 
второто си дете Магдалена. И тя и съпруга и са регистрация в град Две могили, повече от 
една година, имат завършено средно образование. Така, че при тях нещата са ясни и помощ 
следва да им се отпусне за раждане на второ дете.   

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Няма какво да коментираме тук. Всички изискуеми 
документи са приложени. По тази причина, заявлението на Анелия трябва дабъде уважено. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Втората молба е по-
особена. Тя са касае за болен от рак, които се нуждае от средства за да продължи 
лечението си, а той и съпругата му нямат такива възможности. Считам, че ситуацията е 
такава, че трябва да се действа бързо и да му бъдат отпуснати такива средства, а нататък – 
господ си знае работата.  

 В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Наистина заболяването е сериозно и трябва да му се помогне. 
Разполагаме още със средства, така, че воето мнение е да му се отпусна помощ. Другата 
комисия да решава колко. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Третата молба е за 
отпускане на помощ за раждане на дете. Тук случая, не е много чист, но смятам, че и тази 
молба трябва да бъде уважена.Двамата родители имат необходимото образование, но 
майката има само няколко месеца регистрация на наша територия. Тя през миналата година 
е сключила граждански брак с момчето и през тази си е оправила регистрацията на 
територията на село Бъзовец. Мойто мнение, че тя трябва да получи помощ, но в размер на 
50 % от полагащото се за първо дете, но другата комисия да му мисли. Аз съм за отпускане 
на еднократна помощ.  

 В разискванията по трета точка взеха участие:  
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 1. Г-н Тодор Куцаров: Подкрепям Красимир. През тази изтичаща вече година, на 
много малко деца отпуснахме еднократна помощ – сигурно не повече от 20, а в общината се 
раждат средно по 60 годишно. Тъй, че дори и така – аз съм „за”. 
 

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 НА АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА 

ДИМИТРОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА АХМЕД ИБРАИМОВ 

ХАСАНОВ СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА СЕВИЛ НАДЖИЕВА 

АХМЕДОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
   

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


