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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 26 

 

Днес, на 01.06.2008г., от 11.00 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 на молба на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 108/23.04.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 

2.Разглеждане на молба на Иванка Илиева Колева с вх. № 109/25.04.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 
 По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Ахмед е подал 
молба с искане да му бъдат подменени акумулаторните батерии на инвалидната му количка 
или да му бъдат дадени пари, равни на тяхната стойност. Ститам искането му за 
неоснователно. Да той е инвалид, но с предоставянето на количката, поддръжката и се 
занимава Социално подпомагане. Няма данни да му е отказано. Иска паричната им 
равностойност – не го разбирам. Предлагам да отхвърлим молбата му.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Все пак, той е инвалид и има нужда от тази количка. Без 
батериите, той е заникъде. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Подкрепям Красимир. Тези батерии, които ползва няма данни 
да са негодни. Той само казва това. Аз почти всеки ден го виждам по центъра с количката. 
Виждам, че тя се движи без чужда помощ. Годността на батериите е до следващата година. 
Ще може да изчака още малко. За ваша информация, комплект батерии струва 480 лв. 
 По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Финансово състояние  
Иванка Колева не е добро. Действително, това което е описала в молбата е вярно. По 
краката и има още рани, които не са зараснали и трябва да се мажат с различни мазила. 
Смятам молбата и да бъдеу уважена.  
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Ахмед Феим: Познавам тази жена. Изгарянията и са сериозни, поради което 
смятам, че може да и се помогне. 
 2. Красимир Кунев: Имам своите резерви, но щом има изгаряния, а няма средства 
да си покрие разходите, което е факт, нека молбата и да бъде уважена. Да представи 
документите, как е похарчила парите. 
 След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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1. Комисията с 2(два) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Ахмед Феим) 

ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ДА НЕ БЪДЕ УВАЖЕНА МОЛБАТА НА АХМЕД 
ЕМИНОВ БАЙРАКТАРОВ за отпускане на еднократна финансова помощ.  

2. Комисията с 3(три) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДЕ 
УВАЖЕНА МОЛБАТА НА ИВАНКА ИЛИЕВА, КОЛЕВА за отпускане на еднократна финансова 
помощ срещу представяне на разходни документи.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 


