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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 81 

 

Днес, на 16.04.2010 г., от 17.30 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 Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 134/14.04.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за 
деца и възрастни. 

2. Разглеждане молба от Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 91/09.03.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на молба от Фатме Арифова Мехмедова с вх. № 116/01.04.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на молба от Бахар Ибишева Бейтулова с вх. № 121/07.04.2010 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на заявление от Севдалина Илиянова Асенова с вх. № 
141/16.04.2010 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Пред вас е доклада за 
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги на деца и 
възрастни.  В него е описано какви социални дейности се развиват на територията на 
Общината и нови услуги във връзка със спечелени проекти.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: В нашата община за първи път се разкрива услугата Център за 
настаняване от семеен тип. Макар все още да не функционира пълноценно, през 
настоящата година със сигурност ще отвори врати и ще даде възможност да се видят 
възможностите на общината при реализиране на такъв нов тип проект. 
 2. Красимир Кунев:  Освен проекта за Център от семеен тип в нашата община 
съществува и Защитено жилище за възрастни с увреждания в село Могилино. През 2009г. 
беше направен ремонт и закупено ново обзавеждане и оборудване.Не може да пропуснем 
да споменем и прекратяването на спечеления проект за Дом за възрастни хора с деменция. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров:  Господин Байрактаров 
е подал молба до Общински съвет за отпускане на еднократна помощ във връзка със 
закупуване на акумулаторни батерии за инвалидна количка. Отпуснати са му от Дирекция за 
социално подпомагане 280 лева. Освен това е подал молба до Фонд социално подпомагане, 
която все още не   е резюлирана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Ахмед Феим:  Тази молба не е първа за Ахмед Байрактаров пред Общински съвет 

и смятам , че не бива да я одобряваме. 
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2. Красимир Кунев: Не бива да влизаме в противоречие с Наредба №10. Помощ 

може да се отпусне на хора изпаднали в момента в тежко положение и особено когато не са 
подпомагани от друго място. 

По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е в 
Общински съвет молба от Фатме Арифова Мехмедова с вх. № 116/01.04.2010 г. за отпускане 
на еднократна финансова помощ. В нея се госпожа Мехмедова моли, поради тежкото си 
здравословно е финансово положение за помощ за лекарства. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Госпожа Мехмедова е трайно безработна и в недобро здраве. 

Смятам , че може да удовлетворим молбата макар и минимално. 
2. Ахмед Феим: Освен госпожата и съпругът й е безработен. Преживяват с помощи 

по член 9 и временна заетост. Положението им не е добро, затова нека да помогнем. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпила е молба 

от Бахар Ибишева Бейтулова с вх. № 121/07.04.2010 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ. Нейната дъщеря Берна Бейтулова е заболяла с диагноза „Сколиоза”-
изкривяване на гръбначния стълб. За лечението се налага често да пътуват до София, а 
също и се прави специален корсет за детето. Здравната каса не поема направата му. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров:  Смятам да помогнем на родителите на Берна. Разходите по 

лечението не са малки, затова съм за. 
2. Ахмед Феим: Детето е в такава възраст, че ако не се вземат адекватни мерки 

последствията остават до живот. 
По пета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Постъпило е заявление 

от Севдалина Илиянова Асенова с вх. № 141/16.04.2010 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ за раждане на първо дете. Всички документи съгласно изискванията на 
Наредба№10 са представени, така че може да одбрим молбата.                                                                                                                                                                                                                                                            

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Тодор Куцаров: Госпожа Асенова е с постоянен адрес в общината, на бащата е с 

адрес в друга община. 
2. Ахмед Феим: Всички документи са израдни с изключение , че бащата не е с адрес 

в общината. Въпреки това има право на помощ. 
 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за”  приема Отчет за изпълнение на Общинска 
стратегия за развитие на социални услуги зе деца и възрастни. 

2.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Ахмед Еминов Байрактаров 
не  следва да бъде уважена.  

3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Фатме Арифова Мехмедова   
следва да бъде уважена.  

4.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Бахар Ибишева Бейтулова   
следва да бъде уважена.  

5.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Севдалина Илиянова 
Асенова  следва да бъде уважена.  

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 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) 


