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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 99 
Днес, на 15.06.2011 г., от 16.00 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. 211/30.05.2011 г. от Айля Юсеинова 

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

2. Разглеждане на Заявление с вх. 226/08.06.2011 г. от Петя Манчева Славова 

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

3. Разглеждане на Молба с вх. № 215/01.06.2011 г. от Цана Димова 

Трифонова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26 за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 228/09.06.2011 г. от Коста Жоров Радков, 

живееща в град Две могили, на улица „Мусала” № 18 за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 232/14.06.2011 г. от Илиянка Иванова 

Илиева и Стефко Петков Ангелов, живеещи в град Две могили, на улица „Н. 

Бозвели” № 5 за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 233/14.06.2011 г. от Милко Иванов 

Маринов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24 за отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпилото 

заявление от г-жа Селимова за отпускане на еднократна помощ за раждане на 

първо дете. Всички необходими документи съгласно нашата Наредба № 10 са 

редовни, така че аз смятам, че няма причина да не уважим молбата. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Заявлението отговаря на изискванията по наредбата и 

считам, че може да бъде уважено. 

2. Тодор Куцаров: И двамата родители на детето са с постоянен адрес на 

територията на нашата Община, затова аз също съм съгласен молбата да се уважи. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Във второто 

заявление г-жа Петя Славова ни уведомява, че е станала майка за първи път. 

Представила е всички документи съгласно изискванията на наредбата. Тя и бащата 

надетето са с постоянен адрес в град Две могили, така че, заявлението и следва да 

се уважи. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: Щом всички документи са налице тук също няма причина 

да не уважим заявлението. 
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 2. Красимир Кунев: И тук заявлението е подадено съгласно изискванията 

на наредбата, така че не виждам проблем да не бъде уважено. 

По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

молба от г-жа Трифонов, в която ни запознава с моментното си здравословно и 

социално положение – пенсионерка, вдовица и с раково заболяване. Еди от 

приоритетите в Наредба № 10 е да се подпомагат хора които изпитват затруднения 

във връзка с лечението си и смятам, че госпожата попада в тази графа. Лично моето 

мнение е тя да бъде подпомогната. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: От представените документи се вижда, че жената има 

раково заболяване. Пенсията и не достига за лечение. Съгласен съм с колегата, нека 

молбата да бъде уважена. 

 2. Ахмед Феим: Г-жа Трифонова живее със сина, който също е инвалид и 

няма възможност да и помогне. Аз също смятам, че молбата на жената следва да 

бъде уважена. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Следващата 

молба е подадена от Коста Жоров Радков, който ни моли за помощ, тъй като 

дъщеря му Силвия Костова е първа група инвалид. Представил е експертно 

решение, според което той е с 80 % намалена трудоспособност. От представената 

справка от Дирекция „Социално подпомагане” става ясно, че г-н  Радков получава 

обезщетение за безработица в размер на 136.80 лева, пенсия за инвалидност 171.80 

лева и 19.50 лева – интеграционни добавки. Той и съпругата му – Ана Костова 

Радкова нямат деца под 18 годишна възраст. Дъщеря ми – Силвия Костова Радкова 

е с трайни увреждания и получава пенсия за инвалидност в размер на 121 лева, 

32.50 лева – интеграционни добавки и за този отоплителен сезон и е отпусната 

целева помощ за отопление в размер на 284.50 лева. Освен това всички знаем, че 

Коста Жоров има частен бизнес и моето мнение е да се отхвърли молбата. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Съгласен съм с Феим. Еднократната помощ се отпуска на 

хора, които наистина имат нужда от нея. Аз мисля, че не следва да уважаваме 

молбата. 

 2. Красимир Кунев: Прави впечатление, че много граждани спекулират във 

връзка със здравословното си състояние. Според мен това е един от тези случаи, в 

който дадено лице с трайна инвалидност търси еднократна помощ от Общината за 

подпомагане на моментното му състояние. Тук не става въпрос за предстояща 

операция или скъпоструващо лечение. И за последно мога да кажа, че тези лица са 

подпомагани в пълния им размер съгласно Закона за социалното подпомагане. 

По пета точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Тази молба е от 

Илиянка Иванова Илиева и Стефко Петков Ангелов, в която ни молят за пореден 

път да им отпуснем еднократна помощ. И давамата са безработни и живеят на 

квартира. От поисканата информация от Дирекция „Социално подпомагане” става 

ясно, че от месец април 2011 година им е отпусната месечна помощ в размер на 

85.80 лева. Моето мнение е да не се уважава молбата им. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Красимир Кунев: Тези граждани се превръщат в редовни клиенти на 

опашката за помощи от Общинския съвет. Не смятам, обаче че всяка тяхна молба 

трябва да бъде уважена, защото все пак човек първо трябва да си помогне съм 

преди да тръгне да търси помощ от други институции. Техния случай е точно такъв 
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– трайни безработни граждани в трудоспособна възраст и без заболявания. 

Против съм отпускането на помощ. 

 2. Ахмед Феим: На това семейство веднъж вече им отпуснахме финансова 

помощ преди няколко месеца. Все пак това е еднократна помощ, а не издръжка. 

Съгласен съм с Куцаров да не се уважава молбата. 

По шеста точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е 

молба от Милко Иванов Маринов за отпускане на еднократна финансова помощ 

във връзка с тежкото му материално положение. От представеното уведомление от 

Дирекцията за „Социално подпомагане” се вижда, че той не е получавал помощи за 

отопление, поради продажба на недвижима собственост. От друга гледна точка той 

е инвалид втора група, за което получава пенсия и полагащите му се социални 

добавки. Лично моето мнение е че според представените документи и състоянието 

на лицето не бива да му се отпуска помощ. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: И този господин ни моли за еднократна помощ във 

връзка с моментното му неблагоприятно финансово положение без да се показват 

определени нужди от допълнително лечение или предстоящи операции. По тази 

причина и аз съм против отпускането на помощ. 

 2. Ахмед Феим: Съгласен съм с колегите. Все пак наистина трябва да 

работим по изградени критерии относно отпускането на помощ на тези лица. 
 

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 от Айля Юсеинова 

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

следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението от Петя Манчева 

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

следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата от Цана Димова 

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

4. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Коста Жоров Радков 

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

5. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Илиянка Иванова 

Илиева и Стефко Петков Ангелов за отпускане на еднократна финансова помощ не 

следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Милко Иванов 

Маринов за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ..........................        

     (Ахмед Феим)                                            (Красимир Г. Кунев)          (Тодор Н. Куцаров) 

 

 

        

Председател на комисията: 
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                  ____________ (Ахмед Феим) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


