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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 44 

 

Днес, на 01.11.2008 г., от 11.00 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 на молбата на Георги Малев Георгиев с вх. № 404/31.10.2008 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Георги Малев Георгиев с вх. № 405/31.10.2008 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Кметът Малев е 

пуснал молба да бъде отпусната помощ на Петка Генова от село Бъзовец. Представил е две 
нейни епикризи. Жената е на легло. За нея се грижи сина и. Имат нужда от дърва за огрев, а 
нямат средства. Предлагам да я уважим.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-н Красимир Кунев: Петка Генова получава пенсия в размер на 201.36 лв. 

Получава различни социални помощи 100 % нетрудоспособна е. Помощ за дърва не може 
да получи, тъй като пенсията и надвишава определения мининум – 151.14 лв. Да и се уважи 
молбата. 
     2. Г-н Тодор Куцаров: Като гледам документите, аз също смятам, че трябва да бъде 
уважена. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Втората молба пак е 
от Малев, за друг човек от селото. Стоянка Лазарова е вдовица. Жевее със сина си, кщойто 
е безработен. Води се на отчен в ДБП – Бяла. Получава пенсия от 142.20 лв., с което 
надвишава определения минимум – 110.88 лв. и не може да бъде подпомогната от от 
„Социално подпомагане” Предлагам да я уважим и тази молба.. 

 В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: При условие, че сина и е болен и не получава нищо, 
двамата с 142 лв. са заникъде. Да и се отпуснат пари за дърва. 
     2. Г-н Ахмед Феим: Съгласен съм. Стига за днес – все пас е събота и има пазар. 
  

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 ГЕОРГИ МАЛЕВ 

ГЕОРГИЕВ за ПЕТКА ПЕТКОВА ГЕНОВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА ГЕОРГИ МАЛЕВ 

ГЕОРГИЕВ за СТОЯНКА КОЛЕВА ЛАЗАРОВА.  
  

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.45 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) 


