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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 57 

 

Днес, на 04.04.2009 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 Светлана Димитрова Андронова с вх. № 

170/25.03.2009 г. за отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Пламен Карамфилов Ангелов с вх. № 100/27.03.2009 г. 

за отпускане на еднократна помощ. 
3. Разглеждане на молбата на Димчо Симеонов Трифонов с вх. № 182/27.03.2009 г. 

за отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Аз като медицинско 

лице съм наясно с проблема на г-жа Андронова. След направената и гинекологична 
операция е необходима лъчетерапия и физеотерапия. Тези манипулации трябва да се 
извършват в град Велико Търново ежедневно, за което се налагат допълнителни разходи. А 
нейните възможности не са неограничени. Отделно, тя сегрижи за три деца, които искат 
своето.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Съгласно Наредба № 10 и разчета на направените разходи 
до момента предлагам да се отпусне помоща.  

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Ситуацията на г-н 
Ангелов е често срещана в молбите до сега. Той е трайно безработен, жена му е инвалид. 
Децата са му пълнолетни и живеят при него. Точно поради тази причина съм против 
отпускането на помощ.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Господинът не е изпаднал в бедствено положение както 
другите случаи в които отпускаме помощи, затова и аз съм против.  

По трета точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Запознат съм с 
положението на г-н Трифонов. Той дълги години е трудоустроен и със сменена тазобедрена 
става. Тази година му е направена нова операция за подмяна на старата тазобедрена става. 
Стойността на операцията е 2 510 лева. Ние не можем да му помогнем много, но нека му 
отпуснем помощ.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: За съжаление тези операции са скъпи и не всеки гражданин е в 
състояние да ги плати. Съгласен съм с г-н Куцаров и предлагам да ме отпуснем помощ.  
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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 Светлана Димитрова 

Андронова СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Пламен Карамфилов 

Ангелов СЛЕДВА ДА  НЕ БЪДЕ УВАЖЕНА.  
3. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Димчо Симеонов 

Трифонов СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА.  
 

 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) 


