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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 71 

 

Днес, на 05.11.2009 г., от 15.00 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 499/30.10.2009 г., относно: 

Информация за дейността на „Домашен социален потронаж” към Общинско предприятие 
„Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 30.09.2009 г.  

2. Разглеждане на заявление от Ана Билчева Петрова с вх. № 502/03.11.2009 г., за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – Цветелин 
Десиславов Петров. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпила е докладна 
записка от Кмета на Община Две могили относно информация за дейноста на социалния 
патронаж. Към настоящия момент дейноста на патронажа достига до всички населени места 
в общината. В предоставената информация е видно, че до услугата се ползват 206 
гражданина. Таксата излиза средномесечно 30 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.  Г-н Тодор Куцаров: Снабдяването с храна за възрастните хора е много добра 
социална придобивка и се ползва с добро име от гражданите на общината. Надявам се тази 
придобивка да се ползва от повече хора. Ние сме длъжни да съдействаме за реализирането 
на програмата. 

2. Г-н Красимир Кунев: Дейноста на „Домашен социален патронаж” въпреки 
удобството и ниска цена, която предлага не е достъпна до много възрастни граждани. 
Основния проблем е самото мислене на хората, които не приемат друг да им готви. 
Естествено това не е проблем, който патронажа ще реши. Смятам, че същината на дейноста 
е добра и заслужава да приемем информацията. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: До Общинския 
съвет е постъпило заявление от госпожа Ана Билчева Петрова, в което заявява, че е родила 
детето Цветелин Десиславов Петров. Всички документи съгласно изискванията на Наредба 
№10 са подадени и в сметката все още има 3175 лева. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1.  Г-н Ахмид Феим: Смятам, че всичко е изрядно и можем да отпуснем съгласно 
Наредба №10 еднократна помощ . 

2. Г-н Тодор Куцаров: Съгласен съм да отпуснем еднократна помощ за раждане на 
първо дете . 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
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С Т А Н О В И Щ Е: 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Информация за дейността на „Домашен 
социален потронаж” към Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 
02.02.2009 г. до 30.09.2009 г. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че заявлението на Ана Билчева Петрова 
трябва да бъде уважена. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 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) 


