
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 3 

 

Днес, на 14.01.2008 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. 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. № 32/07.01.2007 г., относно: Оставяне в сила 
или изменение на т. 1 от свое решение № 37, отразено в протокол № 4 от 19.12.2007 г. на 
председателя на Общинския съвет. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
В общинския съвет е постъпила докладна от името на кмета на село Чилнов, в която 

той иска ЦДГ „Радост” да не бъде закрита, считано от 02.01.2008 г., а да се изчака с 
приключването на учебната година. Въз основа на тази докладна председателя на 
общинския съвет е изготвил своята, като предлага две решения: едното, решението ни за 
закриване да остане в сила, а второто – да се отложи до 01.06.2007 г. Аз считам, искането 
на кмета на селото за основателно, но правя следното предложение: решението ни за 
закриване на ЦДГ да остане в сила, но до 01.06.2008 г., тя да се преобразува във филиал 
към ЦДГ „Детелина” село Бъзовец.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Кунев: През зимата да се правят промени е трудно. Виждаме навън какъв сняг 
има сега. Няма да е лошо наистина ЦДГ да се преобразува като филиал на градината в село 
Бъзовец и да продължи да съществува до 01.06.2008 г.  
     2. Г-н Иванов: Съгласен съм с направеното предложение от колегите. Но да се 
провери, дали ЦДГ отговаря на изискванията на РИОКОЗ. 
 

 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. Оставя в сила свое решение № 37, отразено в протокол № 4 от 19.12.2007 г., 
относно закриването на ЦДГ ”Радост” с.Чилнов.  
 

2. Предлага ЦДГ „Радост” село Чилнов  да се преобразува във филиал на ЦДГ 
„Детелина” село Бъзовец до 01.06.2008 г.  
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  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) 
 
 
 


