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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 43 

 

Днес, на 24.10.2008г., 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. 

 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 молбата на Стефан Янков Стоянов с вх. № 380/13.10.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

2. Разглеждане на молбата на Стоян Цанев Янков с вх. № 386/15.10.2008 г. за 
отпускане на еднократна помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Касае се за човек, 
който работи към Кметство село Кацелово оп програмата „От социални помощи към 
осигуряване на заетост”. Твърди и представя доказателства, че е лекуван в София. Казва, 
че е зле финансово – той и семейството му Иска да бъде подпомогнат. Кметът на селото ни 
е предоставил справка, която потвърждава думите на Стефан Стоянов. Жена му и двете му 
деца са безработни. Аз считам, че молбата е основателна.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Видно е, че този човек не притежава друго имущество, освен 
къщата в която живее с жена си, двете си деца, снаха и внуци. 
     2. Г-н Красимир Кунев: От „Социално осигуряване” са получавали до месец май 
2008 г. месечна социална помощ в размер на 72.60 лв., а през юли – мпомощ за отопление в 
размер на 282.50 лв. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Този човек доколкото 
ми е известно, дълги години е бил в затвора. От няколко месеца е на свобода. Върнал се е в 
бащината си къща, но в нея не живее никой. Децата му са се пръснали и няма информация 
за тях. Поддържат го една сестра и съседи. Болен е и не може да работи. Чака да бъде 
пенсиониран. Предлагам да уважим и тази молба. 

 В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Тука пише, че от Социалните е получил еднократна помощ 
през м. февруари 2008 г. в размер на 275 лв. По други закони и наредби не е подпомаган. 
Нека да бъде уважена тази молба. 
     2. Г-н Тодор Куцаров: Нещастен човек. С тези пари, които ще му бъдат отпуснати, 
едва ли ще се оправи, но да го подкрепим. 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА СТЕФАН ЯНКОВ 

СТОЯНОВ СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА СТОЯН ЦАНЕВ ЯНКОВ.  
  

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


