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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 21 

 

Днес, на 07.05.2008 г., от 17.00 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 интеграцията на рисковите групи деца сред малцинствата. 
Докладна записка с вх. № 110/29.04.2008 г. на Павлина Йорданова, относно: Промяна в 
статута на ДДМУИ „Света Петка” с. Могилино от Дом за деца и младежи с умствена 
изостаналост в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва  Красимир Кунев: Ситуацията с Дома за 
деца и младежи с умствена изостаналост в с. Могилино от доста време се превърна в 
основен проблем за Общината най вече от социална гледна точка. Много се спеколира с 
обслужването и обгрижването на децата там. Стигна се до там, че и телевизия ВВС дойде 
да заснеме дома. Лично аз съм посещавал Дома и съм запознат с условията там. В 
последствие в Дома дойдоха Председателя на „Държавната агенция за закрила на дететто” 
и Министъра по „Европейските въпроси”. Безспорното заключение направено от 
специалистите и експерти за защита на детето  е, че децата трябва да бъдата преместени в 
други Дом където да получат повече грижи  от повече специалисти. Остава въпроса с 29 
лица навършили 18 години, които остават в Дома.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Съгласен съм с казаното от господин Кунев, възниква наистина 
въпроса за тези лица които ще останат в Дома и затова ние може би като комисия трябва да 
предложим на Кмета да разкрием специализирана институция за предоставяне на социални 
услуги и за възрастни.от всичко тнаправеното предложение от г-н Кунев затова,че в 
ромското население освен деца с неравностойно положение има и престъпност и ранно 
забременяване , които трябва да имаме в предвид за разработване на статегията за 
социални услуги. В тази връзка предлагам да посетим ромската махала в с. Бъзовец в 
началото на месец май, а другите две села след това.   
 2. Г-н Тодор Куцаров: Проблемите на ДДМУИ  ни е известен още от 1998 година не 
съм много убеден, че с изместването му и закриването ще бъде по добре, щом се е вземало 
решение няма какво да се прави. Уверен съм, че персонала е запознат с навиците им и 
общуването им и те са привързани към същия този персонал.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 
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С Т А Н О В И Щ Е: 

 

Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Кмета на Общината да направи 
докладни записки за закриване на специализираната институция за предоставяне на 
социални услуги и съответно разкриване на Дом за възрасни хора с умствена 
изостаналост. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 


