
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 35 

 

Днес, на 03.09.2008г., 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. 
Отсъства: Тодор Неделчев Куцаров – член. 

 В работата на комисията 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. Разглеждане на молба на Валентина Авксентиева Кочеткова с вх. № 
267/06.08.2008 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 2. Разглеждане на молба на Идриз Исуфов Ешрефов с вх. № 303/25.08.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 
 По първа и втора точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: В Общинския 
съвет са постъпили две еднотипни молби на наши съглаждани, в които те твърдят, че при 
извършване на месечната проверка за ползвана та от тях вода, водомерите им показали 
голям разход.  Така за Кочеткова, той е 950 куб. вода, а за Идриз – 975 куб. Кочеткова 
твърди, че повредата е в резултат на скъсана тръба след водомера и. Думите и се 
потвърждават от Димо Димитров – испектор реализация, като аварията е открита от 
специалисти със специална апаратура. Идриз твърди, че е забелязал теч около чешмата на 
двора и е предупредил хората от Водното. Те са поели ангажимент да дойдат и да проверят. 
Не са дошли. След констатиране на аварията, той е се срещнал с човека, когото е уведомил 
за положението, на последния, казал, че не си спомня такова нещо. Грешката му е, че не го 
и написал на лист и да им го даде.   
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Байчо Георгиев: Кочеткова живее сама със свекърва си. Двете трудно могат 
да се оправят. При услови, че по сметката има пари, предлагам да и се отпуснат. 
 В разискванията по втора точка взеха участие: 
     1. Г-н Красимир Кунев: Идриз си е виновеин малко, но на всеки един може да се 
случи. Щом имама още средства за разпределение, нека да им помогнем. Каесае се за 
младо семейство, което гледа малко дете, а момчето току-що си е намерило работа.   
  

 След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 2 (два) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДЕ  

ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ВАЛЕНТИНА АВКСЕНТИЕВА 
КОЧЕТКОВА от град Две могили.  
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2. Комисията с 2(два) гласа „за” ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДЕ  

ОТПУСНАТА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ИДРИЗ ИСУФОВ ЕШРЕФОВ от град 
Две могили.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

 

Подписали протокола: 
 
 
1. ………………………  2. ……………………… 
            (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                 

 
        
 
 
 

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_______________ (Кр. Кунев) 


