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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 59 

 

Днес, на 08.05.2009 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 докладната записка на Фани Филипова Ефтимова с вх. № 

220/28.04.2009  за отпускане на еднократна помощ за издаване на книга. 
2. Разглеждане на молбата на Анка Костова Симеонова с вх. № 222/08.05.2009  за 

отпускане на еднократна помощ. 
По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: запознах се с 

молбата на госпожа Ефтимова и считам, че тя е неоснователна. В нея говори за намерение, 
като не представя никакви доказателства, дали въобще съществува този проект, по който тя 
работи.                                                                          

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Тодор Куцаров: Миналата година и бе отпусната сума от 1 000 лв. и не ми е 
известно как ги е похарчила. Затова считам, молбата за неоснователна. 
 2.  Г-н Ахмед Феим: Необходимите и средства не могат да и бъдат отпуснати по 
нашата наредба. Предлагам да и отхвърлим молбата. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Госпожа Симеонова 
всяка година подава молба за отпускане на помощ. И сега, ката и представила само една 
молба и нищо повече. Добре, че я познаваме и знаем за каква става дума. Миналата година 
съвета и отказа, и сега предлагам – същото.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Нека към молбата и да бъдат копирани и приложени 
документите от миналата година. За да можем да обосновем решението си. 
 2. Г-н Ахмед Феим: През 2007 и беше отпусната помощ и до днес не ни е известно, 
как е похарчила тези пари. Затова, докато не отчете старите получени пари – никакви нови.  
 

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 Фани Филипова Ефтимова не 

следва да бъде уважена.  
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Анка Костова Симеонова не 

следва да бъде уважена.  
 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
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Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

        
 
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


