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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 41 

 

Днес, на 22.10.2008г., от 16.00 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 молбата на Петър Георгиев Стоев вх. № 394/22.10.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Молбата е на Петър 
Стоев, който моли Общински съвет за еднократна помощ поради заболяване.  Запознат съм 
със случая. Това е тежко сърдечно заболяване, което изисква наистина многократни 
прегледи. Също така са необходими много пари за кръводарители. Затова предлагам 
комисията да вземе решение за отпуска на помощ в размер на 150.00 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: След като се запознах с документите съм съгласен да 
отпуснем сумата от 150.00 лева. 
     2. Г-н Тодор Куцаров: Запознах се с епикризата и действетелно операцията е тежка, 
доверявам се на написаното в молбата му, че са беле необходими средства за плащане на 
кръвта. Същия е затруден  в материално отношение, така че съм съгласен да му се отпусне 
сумата от 150.00 лева. 
 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

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

ОТПУСНЕ ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ в размер на 150.00 (сто и петдесет)лева на 
Петър Георгиев Стоев по наредба № 10.  

 
 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: 
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                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


