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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 45 

 

Днес, на 06.11.2008 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на молбата на Йордан Петров Борисов и Байчо Петров Георгиев с вх. 

№ 414/07.11.2008 г. за отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Омбудсмана и 

Председателя двамата са подали молба за отпускане на еднократна помощ на едно 
семейство от Две могили – това на Иван Панайотов. Всички ги познаваме. В тях и тримата 
са инвалиди, като най – тежко е положението на детето. Всъщност то вече не е дете, а жена 
на 40 години. И през всичките тези години, двамата родители се грижат за нея. Едвам 
връзват двата края, така че считам, че молбата трябва да бъде уважена. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Г-н Тодор Куцаров: В нашата Община има и други хора на техния хал. Може да се 

направи такава справка и ежегодно да ги подпомагаме с малка финансова сума.  
     2. Г-н Красимир Кунев: Подкрепям предложението на Йордан Борисов и Байчо 
Георгиев. А това, което предлага Куцаров е интересно и трябва да се обмисли. Помощта 
може да бъде не в пари, а в дърва за огрев, например. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА ЙОРДАН ПЕТРОВ 

БОРИСОВ и БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ относно ИВАН ПАНАЙОТОВ ИВАНОВ следва да 
бъде уважена.  

  
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 

 

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

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

 
        

Председател на комисията: 
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                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


