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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 58 

 

Днес, на 21.04.2009 г., от 10.00 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане заявление от Петя Любенова Антонова с вх. № 214/16.04.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Севдие Сюлейманова Сюлейманова с 

вх.№215/17.04.2009  за отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Комисията се 

запознахме със заявлението на     г-жа Антонова. Всички необходими документи по наредба 
№10 са предоставени  и не виждам проблем за отпускането на помоща.                                                                          

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Съгласно Наредба № 10 и предоставените документи             
трябва да удовлетворим молбата. 
 2.  Г-н Красимир Кунев: Г-жа Антонова  на 30.03.2009г. е родила детето Диян 
Йорданов Иванов. И двамата родители са жители на Общината и са представили 
необходимите документи. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Г-жа Сюлейманова е 
братовчедка на починалия Стоян Цанев.Преките му наследници не са в страната и не се 
знае местоположението им. По принцип не бива да отпуснем помощ, но тъй като починалия 
няма преки наследници, нека разрешим отпускане.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Починалият няма наследници в България и роднините му са 
задължени да поемат разходите. Нека да им помогнем.  
 
 

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 Петя Любенова 

Антонова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНО.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Севдие Сюлейманова 

Сюлейманова СЛЕДВА ДА  БЪДЕ УВАЖЕНА.  
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 
 

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

        
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


