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

 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 64 

 

Днес, на 15.06.2009 г., от  9.30 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 молба от Симеон Йорданов Стоев с вх. № 269/08.06.2009 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
2. Разглеждане на молба от Йордан Тодоров Йорданов – Кмет на село Острица с вх. 

№ 270/10.06.2009 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпила е молба от 

Симеон Йорданов Стоев с ЕГН 6408145340, живеещ в село Могилино, на улица 
“Възраждане” №38 за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че страда 
от пневмонична тубезкулоза на белия дроб и средствата са му необходими за закупуване на 
лекарства, с които да се лекува. Той и синът му са безработни, а жената, с която живее на 
семейни начала е назначена към временната заетост в Кметство Могилино на минимална 
работна заплата. Тъй като положението му е тежко той  моли за финансова помощ.    

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Тодор Куцаров: От представените документи личи, че човека наистина 
боледува и няма възможност да работи. Предлагам да уважим молбата му и да му отпуснем 
финансова помощ. 
 2. Г-н Красимир Кунев: Аз също подкрепям предложението. След такова състояние 
на човека предлагам да му се отпусне финансова помощ. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров:  Тъй като майката е 
болна и е настанена в психо-диспансера в град Бяла, а детето посещава детска градина , то 
е необходимо да му бъдат отпуснати средства. Миналата година  също му е била отпусната 
помощ. Предлагам да уважим молбата. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Съгласен съм с казаното от колегата, но след направената 
справка е видно, че средствата, които Общинския съвет може да отпусне са недостатъчни, 
то аз си позволявам да предложа разликата да бъде компенсирана от общинските 
съветници. 

2. Г- н Красимир Кунев: Съгласен съм с казаното от колегите. Да се отпуснат 
необходимите средства. 

  
След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Симеон Йорданов 

Стоев СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Йордан Тодоров 

Йорданов – Кмет на село Острица СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА. 
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в  10.00 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
 
 

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

        
 
 
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


