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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 23 

 

Днес, на 17.05.2008г., от 16.30 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. Докладна записка от Кмета на Община Две могили относно закриване на 
специализирана институция за предоставяне на социални услуги ДДМУ „Света Петка”- с. 
Могилино. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: На всички ни е ясно , 
че закриването на дома е предложено от междуведомствена комисия. Така ,че на 
предишното заседание решихме да предложим на Кмета разкриване на специализирана 
институция за възрастни с умствена изостаналост , то предлагам да подкрепим докладната.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Рано или късно трябваше да се вземе такова решение . 
Получено е и писмо от Агенцията за социално подпомагане, която изразява положително 
мнение за евентуална промяна на вида специализирана институция. Това ни дава 
възможност да продължи функционирането но Дома, но под друга форма.   
 2. Г-н Тодор Куцаров: След гореизложеното и направените оценки, нормално е да 
бъде закрит Дома в настоящия му вид.  
 
 
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Кмета на Общината да предприеме 
необходимите действия по закриване на  ДДМУ „Света Петка”- с.Могилино. 

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.30 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) 


