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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 34 

 

Днес, на 01.09.2008г., от 16.30 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. 
Отсъства – Тодор Неделчев Куцаров – болен. 

 В работата на комисията участие взе 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 на молба на Георги Малев Георгиев с вх. № 250/29.07.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ на Виктория Христова Димитрова от село 
Бъзовец. 
 2. Разглеждане на молба на Анка Минкова Йорданова с вх. № 253/30.07.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Йорданова Станчева от град Две 
могили. 
 По първа и втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: В Общинския 
съвет са постъпили молби за отпускане на еднакратна помощ на млада родилка, която само 
отглежда детето си в село Бъзоавец. Молбата не е от нея, а от Кмета на селото. Въпреки 
това, считам за редно да я разгледаме. Втората се касае за дете, страдащто от епилепсия и 
за което ежегодно Общината отпуска определена сума. Тук молбата е написана от бабата 
на детето, която се грижи за нея. Изнесеното в молбите се потвърждава и от изискваните от 
нас Социални доклади. По тази причина, предлагам, и в двата случая да им бъде отпусната 
помощ. Колко – да решава другата комисия  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Не ми харесва това, че кмета е написал молбата, но щом е 
за подпомагане на майка с малко дете – ще си премълча. Редно беще все пак тя да я 
напише. Но в решението да се напише, че майката ще даде документи, как е похарчила тези 
средства. 
 2. Г-н Байчо Георгиев: Красимир е прав. Майката трябваше да напише молбата, но 
според кмета тя е заета с отглеждането на малкото дете и по тазипричина, той е предприел 
тези действия.   
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Красимир Кунев: Тук също трябва да бъдем по-прецизни. Да се отпусне 
помощта, но парите да се получат от родителите. После, пак те, да представят документи,у( 
как са похарчени. Други забележки, аз лично нямам. 
 2. Г-н Байчо Георгиев: Така ще бъдат направени и докладните. Задължително 
трябва да се осъществи контрол, как са похарчени средствата.  
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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1. Комисията с 2 (два) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДЕ  

ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА 
ДИМИТРОВА от село Бъзовец.  

2. Комисията с 2(два) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДЕ  
ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА АНКА МИНКОВА ЙОРДАНОВА от 
град Две могили.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
 
 
1. ………………………  2. ……………………… 
            (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                 

 
        
 
 
 

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


