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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 50 

 

Днес, на 06.01.2009 г., от 16.00 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. Разглеждане на молбата на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 5/05.01.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
2. Разглеждане на молбата на Цветана Маринова Вълчева с вх. № 6/05.01.2009 г. за 

отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Постъпила е молба от 

Ахмед Еминов Байрактаров за отпускане на еднократна финансова помощ. Познавам лично 
човека. Той веднъж вече е подавал молба за еднократна помощ и тогава решението, което 
се взе бе да не му се отпуска финансова помощ. Много граждани са инвалиди и не може 
всички да бъдат удовлетворени. Всички получават помощи от „Социално подпомагане”.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с колегата. След като веднъж не сме 
удовлетворили молбата, не е имало нужда да пуска друга молба.  

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Втората молба е на 
Цветана Маринова Вълчева. Запознат съм проблема на тази жена. Дядото е получавал 
голяма пенсия. Те не са бездомни, но са теглили заем от банка.В непосредствена близост 
има дъщеря и внуци, които са длъжни да й помагат – нали са наследници.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим : Съгласен съм с г-н Куцаров и предлагам да не се отпуска 
еднократна финансова помощ.  
 

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 Ахмед Еминов 

Байрактаров следва да не бъде уважена.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА Цветана Маринова 

Вълчева следва да не бъде уважена. 
   

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

 
        

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


