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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 12 

 

Днес, на 27.02.2008 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. 

  

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. Разкриване на „Физиотерапевтичен кабинет” в Поликлиниката в град Две могили. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Това ни събиране е продължение на разговора ни от онзи ден, но в намален състав. 

По този въпрос има направено още едно предложение от д-р Илко Маринов. Същият и пред 
кмета заяви, че до 01.04.2008 г. може да разкрие такъв кабинет. Ако го направи –това ще е 
за Две могили. Не е важно кой го е направил.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 

1. Г-н Красимир Кунев: Ето какво ражда конкуренцията. Никой не искаше досега, а 
сега изведнъж – имаме две предложения. Дано се стигне до резултат удовлетворяващ 
гражданите на Две могили и общината. Ни е ще подкрепим всяко положително предложение 
за нас. Общинските съветници ще го подкрепят. 

2. Г-н Байчо Георгиев: В това можете да бъдете сигурни. 
     

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 2 (два) гласа „за” РЕШИ, ДА ПОДКРЕПИ НАПРАВЕНОТО ОТ Д-Р 
ИЛКО МАРИНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за разкриване на „Физиотерапевтичен кабинет” в 
Поликлиниката в град Две могили. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 

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

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

 
       Председател на комисията: 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 

Секретар     на      комисията: 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


