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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 49 

 

Днес, на 09.12.2008 г., 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. 
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 Йордан Минчев Цанев с вх. № 460/08.12.2008 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Дария Иванова Станева с вх. № 464/09.12.2008 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпила е молба от 

Йордан Минчев Цанев за отпускане на еднократна финансова помощ. След нещастен 
инцидент си счупва бедрената кост на тазобедрената става. Аз съм лекар и това наистина е 
много тежка травма. Наложило се е да му се направи операция. За тази операция е взел 
пари назаем, тъй като е инвалид и получава пенсия в размер на 90.00 лева и няма 
възможност да плати операцията. Предлагам на комисията да му отпуснем еднократна 
финансова помощ в размер на 300.00 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с колегата за отпускане на тази помощ. 
Човека няма финансови възможности, тъй като е социално слаб. Приложил е епикриза и 
документ от ТЕЛК. Нека да му дадем тези пари. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Втората молба е на 
Дария Иванова Станева. Тя и съпруга и имат адресна регистрация в град Две могили повече 
от една година. И двамата са с минимум искано образование по Наредба № 10. Дария е 
родила на 28.11.2008 година второто си дете Радостин. И двамата родители отговарят на 
изискванията и следва да им се отпусне сумата от 150.00 лева, както е по Наредба № 10.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим : Съгласен съм с г-н Куцаров да се отпусне тази сума, след като 
майката и бащата отговарят на изискванията по Наредбата.  
 
 

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 ЙОРДАН МИНЧЕВ 

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

СТАНЕВА СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
   

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


