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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 88 
Днес, на 14.09.2010 г., от 15.30 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 Молба с вх. № 289/29.07.2010 г. на Пенка Янкова Стефанова, 

живееща в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 40 за отпускане на  

еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане Молба с вх. № 319/31.08.2010 г. на Юлиян Димов Йорданов, 

живеещ в град Две могили, на улица „Младост” № 18 за отпускане на  еднократна 

финансова помощ 

3. Разглеждане Молба с вх. № 322/08.09.2010 г. на Розалин Славов Славов, 

живеещ в село Кацелово, на улица „Калиакра” № 5 за отпускане на  еднократна 

финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Постъпила е 

молба от Пенка Янкова Стефанова, която моли да им бъде отпусната еднократна 

помощ на нея и синът и, който е безработен. Синът и – Петър Стефанов е трайно 

безработен, но не смятам, че вината е някъде на друго място, освен в него самият. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  

 1. Тодор Куцаров: Г-жа Стефанова попада в този сегмент на възрастни хора, 

които имат хронични болести и за тяхното лечение има потребност от определени 

лекарства за кръвно и атеросклероза. Не мисля, обаче, че точно поради тази 

причина трябва да се отпуска помощ. 

 2. Красимир Кунев: И аз съм на мнение, че в случая трябва да се отпуска 

помощ. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е 

молба от Юлиян Димов Йорданов, в която моли да му бъде отпусната помощ с цел 

да се оперира. Според мен, ако ще се отпускат пари, то нека да бъде, след като е 

опериран.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  

 1. Ахмед Феим: От представените епикризи от г-н Йорданов не съм на 

мнение, че му предстои операция. Даже съм на мнение, че няма да може да мине на 

ТЕЛК. 

 2. Красимир Кунев: Ситуацията с господин Йорданов е такава, че ако ще 

отпускаме помощ, нека да е след като му се направи операция. Затова съм против. 

По трета точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Следващата 

молба е на Розалин Славов Славов за еднократна помощ. Той е болен от 

церебрална парализа и живее с брат си, баща си и дядо си в село Кацелово. Ще 
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обърна внимание, че баща му беше пускал молба и с Решение № 380/20.03.2009 г. 

му е отпусната помощ в размер на 200 лева.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: От представените документи се вижда, че лицето 

получава всички добавки, които му се полагат от Агенцията за Социално 

подпомагане. Баща му работи като негов личен асистент по програма. Братът е 

безработен, но това мисля не е в контекста на молбата. 

 2. Ахмед Феим: На въпросното семейство вече е отпускана веднъж 

еднократна помощ, така че смятам сега да не се отпуска още повече, че е отпусната 

помощ за отопление за предстоящата зима. 
 

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 Пенка Янкова 

Стефанова не следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Юлиян Димов 

Йорданов не следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Розалин Славов 

Славов 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) 


