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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 46 

 

Днес, на 20.11.2008г., 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. 

 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 молбата на Боянка Няголова Ангелова вх. № 438/20.11.2008 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Подадена е молба за 
еднократна помощ от Боянка Няголова. Тя твърди, че е безработна вече втора година. Има 
болна дъщеря, за която не може да грижи, тъй като няма средства. Токът в дома и е спрян. 
Отишла да работи в Гърция, но там я сполетяло ново нещастие. Едвам успяла да се върне. 
Моли за помощ. Доколкото успях да събера информация от Айдън, изнесеното отговаря на 
истината. Тази жена е била по-рано учител, но после и се стоварили редица 
беди.Предлагам да и се уважи молбата. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Към молбата си няма никакво доказателство. Има само един 
лист. Нека и бъде отпусната помощ, но трябва да бъдем по взискателни към тези, които 
търсят помощ от нас. 
     2. Г-н Тодор Куцаров: Идва зима и там е проблема. Ако отложим разглеждането на 
молбата за друго заседание на Общинския съвет, а не – утре, какво ще стане с тази жена. 
Освен това, цялото село говори за нея и търси начин как да и се помогне. От Кметството са 
и занесли печка, дърва. Но това знам от хората. Нека се уважи молбата.  
  

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 БОЯНКА НЯГОЛОВА 

АНГЕЛОВА следва да бъде уважена.  
 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16.30 часа. 
 

 

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

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 
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Председател на комисията: 

        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


