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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 68 

 

Днес, на 04.09.2009 г., от 15:00 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. № 389/04.09.2009 г., 

относно: Закриване на ДДМУИ „Света Петка” село Могилино и Разкриване на „Защитено 
жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино и „Център за настаняване от семеен 
тип” в град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Тази докладна 
повтаря решения, които сме ги вземали по-рано. С оглед измененията, които правихме по 
тях се получава натрупване, което обърква администрацията, кое точно решение се 
изпълнява. По тази причина, в друга докладна, кмета предлага всички решения, които имат 
отношение към тези домове да се отменят, а на тяхно място – да се приеме нова решение, 
т. е. – да се тръгне на чисто. Не виждам причина да не приемем предложения ни проект за 
решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1.  Г-н Тодор Куцаров: Решението е рутинно. Не приемаме всъщност нищо ново. 

Така, че не може да не го подкрепим, при условие, че с други взети от нас решения, сме го 
направили. 

2.  Г-н Ахмед Феим: Дано това да е за последно. Инъче, целта на решенията е ясна. 
Подкрепям проекта за решение. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” дава съгласието да бъде закрит ДДМУИ „Света 

Петка” село Могилино за сметка на разкриването на „Защитено жилище за възрастни с 
увреждания” в село Могилино и „Център за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 16:00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 
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Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


