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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 17 

 

Днес, на 25.03.2008 г., от 18.00 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. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 62/20.03.2008 г. на Драгомир Драганов, 
относно: Настаняване на Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили в равностоен 
общински имот. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: 
 Това предложение за преместване на Дирекцията не е от вчера. Имаме празна 
сграда, а в същото време, в Общината е пренаселено. Затова, Докладната е целесъобразна.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Нещата по тази докладна са ясни. За всички ще е по добре.  
 2. Г-н Красимир Кунев: Така е. Най-добре ще го усетят гражданите, защото те ще са 
и ползватели на услугите там. Като имаме в предвид и бъдещите реформи в сградата на 
Общината инициативата е похвална.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ, да ПРЕДЛОЖИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ да 
ПРИЕМЕ предложението за настаняване на Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили 
в равностоен общински имот. 

 
  
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 часа. 
 

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

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

 
        

Председател на комисията: 
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                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


