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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Злато поле, община Димитровград     Дата: 10.09.2015г. 

 

Дискутиран проблем/тема: В помощ на Денко.  

 

Описание на проблема:   Денко Недялков Стоев е в изключително лошо здравословно,  финансово и социално 

състояние. Той загуби баща си преди една година, а майка му отказва да помогне по какъвто и да е начин. Денко 

живее сам и е в много затруднено положение. По предложение на Минка Тилева Иванова, ГСС единодушно 

взехме решение да му помогнем, като кандидатстваме пред Общински съвет - Димитровград, за отпускане на 

еднократна помощ.  

 Взето общо решение за разрешаване на проблема:  Групата за самопомощ и солидарност да помогне на Денко 

Стоев.  

Планирани действия:  Планира се Тенчо Тенчев, да вземе епикриза за здравословното състояние на Денко 

Недялков Стоев, която епикриза да бъде предоставена на Антония Филева, а тя  от своя страна да подготви 

нужните документи за кандидатстване пред Общински съвет - Димитровград. 

 Предприети действия: След като беше написана епикризата от д-р Иванова, личен лекар на  Денко Недялков 

Стоев, и бяха попълнени нужните документи от Антония Филева , те бяха внесени за разглеждане от комисията за 

отпускане на еднократна  финансова помощ. 

Постигнати резултати: Общински съвет - Димитровград отпусна на Денко Недялков Стоев, еднократна 

финансова  помощ на стойност 380,00 лева. 

 

Дата: 10.09.2015 

Изготвили: Тенчо Златков Тенчев    

                      Евгения Филипова Стоева  


