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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 52 

 

Днес, на 22.01.2009 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 молбата на Ахмед Славов Йорданов с вх. № 5/05.01.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Акиф Ахмедов Акифов с вх. № 6/05.01.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Запознах ме се с 

положението на г-н Йорданов. Той е в трудоспособна възраст, жена му също. Обаче само за 
това, че е безработен не съм съгладен да се отпуска помощ. Не бива с нашите действия да 
стимулираме безхаберието у гражданите  за да не се превърне в практика.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: В никакъв случай не бива да злоупотребяваме с постановките на 
Наредба № 10. Трябва да се помага на хора действително изпаднали в бедствено 
положение.  
 2. Г-н Тодор Куцаров: Съгласен съм с колегите. Има много безработни хора и не 
сме в състояние да отпуснем на всички помощ. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Втората молба е на 
Акиф Ахмедов. Станала е злополука с него, при която получава фрактура на черепа. Освен 
това е засегнат и очен нерв, който няма да му позволи да вижда с едното око. Гражданинът 
не е в трудово правни отношения с работодател и има нужда от финансова помощ да може 
да си поеме разходите за ТЕЛК, които му предстоят. Предлагам да му отпуснем 300.00 лева. 
 В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Този случай е коренно различен от предишния и заслужава 
да се помогне на човека. 
 2. Г-н Красимир Кунев: За съжаление гражданинът е пострадал тежко. Мисля, че не 
е необходимо коментар по случая. Да му се отпусне сумата.   
 

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 Ахмед Славов Йорданов 

следва да не бъде уважена.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Акиф Ахмедов Акифов 

следва да бъде уважена. 
   

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


