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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 11 

 

Днес, на 25.02.2008 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. 

  

В работата на комисията участие взеха Байчо Георгиев – председател на Общинския 
съвет, Драгомир Дамянов  - кмет на Община Две могили, Боян Симеонов – заместник – кмет 
на Община Две могили и д-р Панайотов, д-р Атанасова и д-р Брайков.   

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане възможността от разкриване на физиотерапевтично отделение в 
Поликлиниката в град Две могили. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва д-р Панайотов: 
В град Две могили, няма възможност да бъде разкрито такова отделение в пълния му 

вид, тъй като изискванията на Здравната каса и РЦЗ – Русе са много високи и инвестициите 
много големи, които вероятно няма да има възможност да се върнат. Предлагам да разкрия 
тук филиал на съществуващото в Русе отделение. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н д-р Брайков: При условие, че са необходими много средства, а 
възвръщаемостта не е гарантирана, едва ли ще се намери някой, който да инвестира. Така, 
че презложението на д-р Панайотов е резумно и аз лично го приемам. 

2. Г-жа д-р Атанасова: Предложението е добро, при условията които имаме тук, но 
въпроса е и дали ще има специалист, който ще дойде тук на редовен трудов договор да 
работи.  

3. Г-н Ахмед Феим: Кабинетът според мен не е годен в този вид за работа. В него не 
могат да се извършват процедури. Трябва да бъде направен ремонт със задължително 
подмяна на дограма. Трябва да се реши за чия сметка ще е ремонта.  

4. Г-н Драгомир Дамянов: Поликлиниката е общинска собственост. Затова е редно 
да я отремонтираме първо и след това да я отдаваме под наем. 
     

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 2 (два) гласа „за” РЕШИ, че в Поликлиниката в град Две могили, може 
да бъде разкрит „Физиотерапевтичен кабинет”, при условията предложени от д-р Панайотов. 

Комисията препоръча на общинското ръководство, да проведе среща със  Стефка 
Георгиева, като и направи предложение да работи като специалист в този кабинет  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 
1. ………………………  2. ………………………   

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

 
 
       Председател на комисията: 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
        

_______________ (Кр. Кунев) 


