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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 14 

 

Днес, на 18.03.2008 г., от 17.30 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. Тодор Неделчев Куцаров – член. 

  

В работата на комисията участие взеха 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 Докладна записка с вх. № 54/17.03.2008 г. на Драгомир Дамянов – 
Кмет на Община Две могили, относно: Приемане стратегия на малцинствата в Община Две 
могили. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 На нашето внимание се предлага Стратегия за интеграция с малцинствата. До 
настоящият момент, нямахме такава. Затова добра или лоша – тя е основа за работа през 
следващите няколко години. Ако се констатират във времето пропуски, то тя може да бъде 
допълнена. Тя е опит да се интегрират малцинствата в нашия живот  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Много трудно може да бъде интегриран един човек, който не 
иска да ходи на училище или да се обучава професионтално. Те не искат да работят. 
Написаното в стратегията прави нещата розови, но наистина трябва сериозна работа и от 
общинското ръководство и от Дирекция „Социално подпомагане” и Бюрото по труда за 
допълнителни разяснения и активиране на останалите в Община Две могили хора от 
даденотго малцинство. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Аз мисля, като Феим. Стратегията е една основа за по-
нататъшна работа с малцинствата в Общината. Да я приеме, пък времето ще покаже, дали 
тя е правилна.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ, да ПРЕДЛОЖИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да 
ПРИЕМЕ предлаганата от общинската администрация СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
. ………………………  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) 


