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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 21 

 

Днес, на 22.04.2008 г., от 17.30 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. Обсъждане на интеграцията на рисковите групи деца сред малцинствата. 
Докладна записка с вх. № 96/16.04.2008 г. на Драгомир Драганов, относно: Приемане на 
Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни в Община Две 
могили за периода 2008 – 2013 година. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва  Красимир Кунев:  
 Общинския съвет прие стратегия за интеграция на малцинствата в Общината. В тази 
стратегия не е оформена програма за нейното реализиране. На дневен ред идва нова 
стратегия за развитие на социалните услуги в Общината. Двете стратегии до голяма степен 
са свързани понеже до голяма степен лицата от малцинствата са основния ползвател на 
социалните услуги особенно към дирекция «Социално подпомагане». В тази връзка 
предлагам нашата комисия да посети кварталите населени предимно с въпросните групи 
малцинства в Две могили, Баниска и Бъзовец и да направим график за това. Резултатите от 
посещенията ще помогнат при разглеждането на стратегията на развитие на социалните 
услуги и ще дадат възможност комисията да направи конкретни предложения към 
общинската администрация  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Ахмед Феим: Съгласен съм с направеното предложение от г-н Кунев затова,че 
в ромското население освен деца с неравностойно положение има и престъпност и ранно 
забременяване , които трябва да имаме в предвид за разработване на статегията за 
социални услуги. В тази връзка предлагам да посетим ромската махала в с. Бъзовец в 
началото на месец май, а другите две села след това.   
 2. Г-н Тодор Куцаров: Аз също съм съгласен с направеното предложение.  
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” РЕШИ, да посети ромската махала с цел 
проучване проблемите на рисковите групи деце в неравностойно положение. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
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Подписали протокола: 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

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

 
        

Председател на комисията: 
        
 
                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

 
 
Секретар     на      комисията: 
 
 
_____________ (Кр. Кунев) 


