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

 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 07.01.2008 г., от 16.30 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. Александър Иванов Иванов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас 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. Обсъждане на план за развитие на здравеопазването в Община Две могили 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Здравеопазването през последните години здравеоопазването в Общината се е 

занемарило в много голяма степен. Трябва да се обърне внимание основно на джипитата, 
Детските ясли и отчасти – на спешната медицинска помощ и социалният патронаж. 
Предлагам да проведем срещи поотделно с всяко едно джипи за техните проблеми, за да се 
придобие някаква представа какво е състоянието им, каква е бройката на пациентите им, 
какво е състоянието на кабинетите им и с какво ние можем да ги подпомогнем в тяхната 
работа. Важното е какво и Ние можем да искаме от тях и те какво ще искат от Нас. Да се 
провери социалния патронаж и да се установи в конкретни параметри в какво състояние е и 
какви възможности евентуално има.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Иванов: И аз мисля, че оттам трябва да започнем. Като съберем, тази 
информация, ще можем да направим един по – подробен план на комисията. 
     2. Г-н Кунев: Сега да направим нещо по-просто, за наше ползване. Но, предлагам 
всяка седмица, да се събираме, поне по веднъж. На мен ми е удобно обаче след 16.30 часа. 
     3. Г-н Феим: Ще заседаваме след 16.30 часа всяка седмица, ако трябва.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” реши да се посетят на място Детските ясли, 
социалният патронаж и всяко едно джипи на работното му място, след което да се 
вземе становище и да се предложи в общинският съвет решения за подобряване на 
състоянието на съответните учреждения за по-доброто обслужване на населението. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
 
Подписали протокола: 
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1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                           (Александър Ив. Иванов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


