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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 18 

 

Днес, на 01.04.2008 г., от 17.30 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. 

  

В работата на комисията участие взеха Байчо Георгиев – председател на Общинския 
съвет.  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане Молбата на Диана Янкова Славова с вх. № 34/04.02.2008 г. относно 
отпускане на еднократна помощ за лечение на дете. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 В Общинския съвет е постъпила молбата на Диана Славова, действаща като майка и 
законен представител на детето си Станислав Светославов Савов за отпускане на 
еднократна финансова помощ за лечение му. Твърди, че през 2004 година е получило 
нарушение на зрението. Водено е многократно по лекари. През 2007 година от Комисия 
ТЕЛК е освидетелстван с 95 % нетрудоспособност и с придружител. Сумата за медикаменти 
и процедури се оказва непосилна за семейството.  

В съответствие с приетата от нас Наредба № 10, считам, че документите са редовно 
подадени. Има приложено към молбата Експертно решение № 1015/18.05.2007 г. и Епикриза 
с диагноза Церебеларна атаксия и офталмоплегия с прогресивен ход и неясна етиология.  
Тъй като се касае за дете, в съответствие с чл. 5, т. 2 от нея можем да и отпуснем сума до 
400 (четиристотин) лева.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Тодор Куцаров: Познавам това момиче. Знам и родителите и. Детето 
наистина не е добре. Лошото е, че тези пари няма да и свършат кой знае каква работа, но да 
и ги дадем. По-добре малко, отколкото нищо.  
 2. Г-н Байчо георгиев: Аз съм разговарал няколко пъти с нея. По нейни думи 
месечно са и необходими около 1 000 лева. Това е сума, необходима не само за лекарства, 
но и за престоя им в София, където трябва да ходят всеки месец. 
  3. Г-н Красимир Кунев: Щом е за дете, не бива да мислим много. Още повече, че и 
аз съм запознат от преди със случая. По-нататък трябва да помислим как да и помогнем пак. 
Но сега, да и се оотпуснат парите. Комисиято по „Бюджет и финанси” да реши колко.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПОДГОТВИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ВНЕСЕ СЪЩАТА ЗА 
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РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ УВАЖЕНА 
МОЛБАТА НА ДИАНА ЯНКОВА СЛАВОВА, действаща като майка и законен 
представител на детето си: СТАНИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ САВОВ, като и бъде 
ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ. 

 
  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

 
        

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 
 
 

 

 
  


