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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 7 

 

Днес, на 09.02.2008 г., 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. Александър Иванов Иванов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе 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. Обсъждане на Молба с вх. № 36/08.02.2007 г. на Васил Петков Ангелов относно 
отпускане на финансова помощ. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
В общинския съвет е постъпила Молба от Васил Петков Ангелов за отпускане на 

финансови средства в размер на 40 лева. Казва, че е безработен от години и получава 
наследническа пенсия от жена си. Не получава социални помощи, освен – дърва за огрев. 
Аз лично познавам този човек и неведнъж съм му помагал. Наистина положението му не е 
добро. Предлагам да му помогнем, а и парите не са много. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Александър Иванов: Сумата не е голяма, но явно такива молби ще зачестят и 
трябва да имаме единен критерии при вземане на решенията си. Онзи ден говорихме по 
тези въпроси и ето, вече има молба в общинския съвет.  
     2. Г-н Красимир Кунев: Молбата не е непосилна за възможностите на общината, 
дори и за повечето граждани, живеещи в нея. Но не бива да се спекулира и от други 
граждани, поставени в подобно неравностойно положение. Ако зачестят подобни молби, 
предлагам да се отказват на всички.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ ДА ПРЕДЛОЖИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да 
гласува отпускане на парична сума в размер на 40 лева на ВАСИЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ   
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                           (Александър Ив. Иванов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


