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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 78 

 

Днес, на 17.02.2010 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 2, 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. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 65/11.02.2010 г., относно: 

Общински план за регионално развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. 
По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: От Общинска 

администрация се предлага осъвременен вариант на Общински план за регионално 
развитие на Община Две могили 2007 – 2013 г. В него са представени някои изменения и 
допълнения спрямо предишния вариант, а също и подробен анализ на икономическото 
състояние на Общината. Нашата комисия трябва да наблегне на състоянието на 
здравеопазването и на социалните дейности. Аз като медицинско лице, смятам че 
обслужването на гражданите на това ниво е задоволително. Кадрите са достатъчни за 
обгрижване броя на населението, като ще отбележа, че личните лекари в Общината са 6 на 
брой. Не е включена в плана и спешната медицинска помощ, която е държавна дейност, но 
така или иначе обслужва населението на цялата Община и обезпечава транспорта от 
медицинска гледна точка. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: В Общината са изградени и активно действат няколко общински 
програми за социални дейности, като „В подкрепа на майчинството”, „Личен асистент”, 
„Заетост и професионално обучение на хората с трайни увреждания”. По тях няма много 
назначени лица и трябва да продължи да се развива. 
 2. Красимир Кунев: Аз мога да допълня и за Общинската програма за обществено 
полезни дейности където се подпомагат трайно безработните граждани. С нея се извършва 
трайно хигиенизиране на тротоарите, градинките, почистване на грабищните паркове. 
Мисля, че трябва да се прибави услугата „Социален патронаж”, която обслужва над 200 
граждани в Общината. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Общински план за регионално развитие 

на Община Две могили 2007 – 2013 г. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

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

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

  
       

Председател на комисията: 
 
 

                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


