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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 19 

 

Днес, на 03.04.2008 г., от 17.00 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 взеха 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 Молбата на Васил Петков Ангелов с вх. № 36/08.02.2008 г. относно 
отпускане на еднократна помощ за заплащане разходи за ток и вода.  
 2. Разглеждане Молбата на Анка Костов Симеонова с вх. № 37/08.02.2008 г. относно 
отпускане на еднократна помощ за заплащане 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 В Общинския съвет е постъпила молбата на Васил Петков Ангелов с искане за 
отпускане на помощ в размер на 40 лева. Познавам лично човека. Помагал съм му. Към 
молбата му обаче, няма документ доказващ, че той дължи 40 лева за ток и вода. В тези 
случаи, нещата трябва да ги приемаме на доверие или да искаме доказателства в тази 
насока. В доклада към молбата му е посочено, че той не е регистриран в Бюрото по труда 
като безработен. Голямата му дъщеря работи в Гърция, а малката – в Русе. Синът му не 
работи. Той получава наследническа пенсия в размер на 77.14 лева. Ако представи бележки 
за дължимите плащания, аз съм за отпускане на тази сума.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Аз не го познавам този човек, но след като дъщеря му 
работи в Гърция, би трябвало да му праща по някой лев. От друга страна сумата не е 
голяма – ако Феим го познава и гарантира за него – да му се отпуснат.  
 2. Г-н Тодор Куцаров: Документите му не са много изправни. Като казва, че не си е 
платил тока и водата, трябва да представи някакви доказателства. Ако ги представи – нямам 
нищо против. 
  3. Г-н Байчо Георгиев: Наистина трябва да се следи, дали хората представят 
необходимите документи. Ако ли не – по – добре да се отложи разглеждането на молбата за 
следващото заседание на Общинския съвет..  
 По втора точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: 
 Пред мен е молбата на Анка Костова Симеонова, която иска да и бъде отпусната 
сума в размер на 380 лева. Твърди, че страда от сърце, диабет, има операция на гърдата. 
Сега трябва да си направи операция на окото. Приложила е документи. Интересното в 
случая е, че миналата година Общинския съвет е отпуснал 350 лева за операция на окото.  
Такава не е направена, поради сърдечното заболяване на жената. С парите си била купила 
капки за очи. Колко струват тези капки не ми е известно. Отделно, тя и съпруга и имат 



 2 
апартамент в град Русе. Отдали са под наем помещение в Чилнов и получават за него 60 
лева. Азне съм много убеден дали тази молба трябва да бъде уважена.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
 1. Г-н Байчо Георгиев: Говорих с Ганчо бобев – кмета на селото. Той ми каза, че му 
е било възложено от предното ръководство на общината, да осъществи как се харчат 
отпуснатите пари. Анка е трябвало да представи документи за направените разходи, но до 
този момент, такива не са представени.  
 2. Г-н Ахмед Феим: Ако е таказа работата, да не и се отпускат никакви средства. 
Така, други хора, изпаднали в по-тежко положение, могат и да не получат помощ от нас. 
  3. Г-н ТодорКуцаров: Да не се отпускат пари и този факт да стигне до хората. Да не 
си мислят, че всеки който поиска, ще получи.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ПОДГОТВИ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ВНЕСЕ СЪЩАТА ЗА 
РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТПУСНАТА 
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ на ВАСИЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ, при условие, че представи 
документи доказващи задължението му. 

2. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА НЕ ПОДГОТВЯ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И ДА НЕ ВНАСЯ ТАКАВА 
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ В 
РАЗМЕР на АНКА КОСТОВА СИМЕОНОВА, ДОКАТО НЕ ПРЕДСТАВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, 
КАК СА ИЗХАРЧЕНИ ОТПУСНАТИТЕ И МИНАЛАТА ГОДИНА СРЕДСТВА.. 

 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 
 
 

 

 
   


