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

 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 63 

 

Днес, на 09.06.2009 г., от 10.00 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 261/04.06.2009 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008-
2013 г. в Община Две могили.  

По първа точка от дневния ред докладва Г-н Ахмед Феим: Пред нас е доклада от 
Кмета на Общината за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 
2008-2013 г. в Община Две могили.Според мен в този отчет Кмета на Общината е обхванал 
всичко касаещо развитието на децата в Общината за този период. Прави впечатление, че е 
работено добре от всички институции, които се занимават с този въпрос. Наистина има 
затруднение и то само от финансово естество за цялостно решаване на стратегията за 
закрила на детето.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1.Г-н Тодор Куцаров: За изпълнението на стратегията закрила на детето са 
необходими финансови средства. За съжаление бюджета на Общината е ограничен и за 
осъществяване на тези мерки ще срещаме в бъдеще затруднение. Но повечето от мерките 
ще се изпълняват постепенно и невинаги на 100%. 
 2.Г-нКрасимир Кунев: Съгласен съм с казаното от колегите. По принцип 
финансовите средства са ограничени във всички области, но въпреки това и с наличните 
средства е работено. 
 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” Приема Отчет за изпълнение на Общинска 

стратегия за закрила на детето в Община Две могили за 2008г. 

 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 
 

 

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

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

        
 
 
 

Председател на комисията: 
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


