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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 70 

 

Днес, на 23.10.2009 г., 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на молба от Йордан Стефанов Калицов – Кмет на село Каран 

Върбовка с вх. № 473/16.10.2009 г., за отпускане на еднократна финансова помощ. 
2. Разглеждане на молба от Страхил Асенов Малакчиев с вх. № 474/16.10.2009 г., за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
3. Разглеждане на молба от Симеон Борисов Трифонов с вх. № 477/20.10.2009 г., за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: В представената 

молба от Кмета на село Каран Върбовка е видно, че Ваня Севастакиева и Неджми 
Мехмедов живеят на семейни начала без сключен граждански брак. Имат 4 малки деца. 
Отделно г-жа Севастакиева има други две деца, които са родени от съжителството и с друг 
мъж. Семейното им положение е крайно тежко. И двамата са безработни и не са 
регистрирани към бюрото по труда. Токът им е прекъснат от една година и по-големите деца 
не могат да посещават деткската градина поради липса на средства. Смятам, че можем да 
уважим молбата от г-н Калицов. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Тодор Куцаров: С парите, които се отпуснат кметът да предприеме действия 
за разрешаване на проблема с промяна на адреса на г-жа Севастакиева и регистрирането 
им в бюрото по труда, както и да получават семейни помощи. 

2. Г-н Ахмед Феим: Ако е възможно за тези деца да се съберат някакви дрехи и да 
им се дадат в най-скоро време, защото идва зима. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Г-н Малъкчиев подава 
втора молба за отпускане на еднократна помощ, след като е подавал такава през месец 
юли. Разликата в случая е, че сега е приложел втора епикриза, от която е видно, че му е 
направена операция на лявото ходило и подбедрицата. Нуждае се от средства за 
следоперационно лечение. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1.  Г-н Красимир Кунев: Разполагаме с 1 600 лева, но аз съм на мнение, че и сега 
трябва да му откажем. 

2. Г-н Тодор Куцаров: Човекът е на 64 години и би следвало да получава пенсия, но 
понеже никога не е работил или ако е работил е било за кратко време. По тази причина не е 
пенсионер. Имаме една поговорка „Помогни си сам, за да ти помогне Господ”. По тази 
причина аз съм против на този човек да му се отпусне помощ. 
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По трета точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Симеон Трифонов 

от справката ни представена от социално подпомагане е видно, че получава пенсия в 
размер на 260 лева. Съпругата му – 250 лева. Много семейства в нашата Община, 
пенсионери не получават такива пенсии. И те като него голям процент са нетрудоспособни. 
Ако уважим неговото молба, трябва да уважим и на другите хора, които получават по-ниски 
доходи, което невъзможно за Общината. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1.  Г-н Ахмед Феим: Считам, че молбата не би следвало да се уважава. 

2. Г-н Красимир Кунев: Не съм съгласен да се уважи молбата на г-н Трифонов, по 
простата причина, че влизаме в сериозни противоречия с целите на Наредба 10. Много хора 
в трудоспособна възраст получават заплати, като неговата пенсия. Отделно може да има и 
деца, които не е посочил в молбата си, а би следвало те да го подпомагат. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Йордан Стефанов Калицов – 

Кмет на село Каран Върбовка следва да бъде уважена, като той използва средствата за 
разрешаване на поставените проблеми в писмо с изх. № 08-0081/22.10.2009 г. на социално 
подпомагане град Две могили. 

2. Комисията с 2 (два) гласа „за”и 1 (един) „против” счита, че молбата на Страхил 
Асенов Малъкчиев не следва бъде уважена. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Симеон Трифонов не следва 
да бъде уважена. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


