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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 2 

 

Днес, на 11.01.2008 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 Докладна записка с вх. № 31/07.01.2007 г. на председателя на 
Общинския съвет, относно: Отпускане на средства на ФСМП град Две могили. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Постъпило е искане от служители на ФСМП град Две могили за отпускане на 

средства. Разговарях по този въпрос днес д-р Бахчеванова. Изнесеното в докладната е 
вярно. Филиала обслужва цялата наша община. Той има две поделения: едното е на входа 
на града, а второто – в поликлиниката, като то се води спешно приемно. Горното има едно 
общо помещение с две нищи, което има около 100 кв.м. От 5 години се отопляват на ток, 
защото отоплението с нафта стана много скъпо. ЦСМП не може да осигури отоплителни 
уреди, тъй като са бюджетно учреждение. Разходите им са строго определени. По тази 
причина, считам, че трябва да помогнем, с едно допълнение: да се отпуснат средства за 
закупуване на два климатика: една 24 – ка за горното помещение и една 12 –ца за долното 
помещение.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Иванов: По принцип съм съгласен с предложението. Имам само още едно 
допълнение, а именно: ако ФСМП бъде преместен извън община Две могили, то двата броя 
климатици да върнати обратно. 
     2. Г-н Кунев: Аз съм абсолютно „за”. Те са хората, когато се наложи разчиташ най-
напред. Но климатиците да бъдат качествени. 
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три.) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
следното решение:  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 3, 
ал. 2, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация разрешава да се 
отпусне сумата до 3 000 (три хиляди) лева на ФСМП – Две могили за закупуване на 2 
два броя климатици (24; 12) за нуждите им.  
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2. В случай, че ЦСМП бъде преместен извън община Две могили, 

същият да върне обратно получените от общината 2 (два) броя климатика. 
 

 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                           (Александър Ив. Иванов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


