
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 20 

 

Днес, на 21.04.2008 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. 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. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 96/16.04.2008 г. на Драгомир Драганов, 
относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и 
възрастни в Община Две могили за периода 2008 – 2013 година. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
 В Общинския съвет е постъпила стратегия за развитие на социалните услуги за деца 
и възрастни за периода 2008 – 2013 г. От председателя на Общинския съвет разбрах, че 
тази докладна ще бъде внесена за разглеждане на следващо заседание на съвета. По тази 
причина предлагам да разпределим предоставения ни материал и на следващо заседание 
всеки един от нас да каже своите забележки и да направи своите предложения. Аз поемам 
стратегическите и оперативни цели и дейностите за осъществяването им. Предлагам 
Красимир Кунев да поеме въпросите за рисковите групи деца, а Тодор Куцаров въпросите за 
рисковите групи за възрастни.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Съгласен съм с направеното предложение. Въпросите с 
рисковите групи деца са многобройни и от особена важност за бъдещето на нашето младо 
поколение.  
 2. Г-н Тодор Куцаров: Аз също съм съгласен. Само, че на следващото заседание на 
комисията трябва да поканим специалиста, който е направил стратегията.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ, да РАЗПРЕДЕЛИ помежду си проучването 
на Общинската Стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни, както 
следва: 

1. Ахмед Феим: Стратегическите и оперативни цели и дейностите за 
осъществяването им. 

2. Красимир Кунев: Въпросите за рисковите групи деца. 
 3.   Тодор Куцаров: Въпросите за рисковите групи за възрастни.  
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 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 

 

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

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

 
        

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


