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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 25 

 

Днес, на 22.05.2008г., 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. Разглеждане на Докладна записка вх.№141/19.05.2008 от Кмета на Община Две 
могили относно разкриване на специализирана институция за предоставяне на социални 
услуги „ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Тъй като приехме 
докладната записка за закривани на ДДМУИ „Света Петка”, то възниква необходимоста за 
създаване на алтернативна услуга на територията на Общината. Впредвид разработената 
местна стратегия за развитие на социалните услуги, предлагам да подкрепим това 
начинание.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
 1. Г-н Красимир Кунев: Тази докладна е в следствие на предложението за 
закриване на ДДМУИ „Света Петка” в с.Могилино. Това е добра алтернатива и за 
работещите там и трябва да  подкрепим инициативата.   
 2. Г-н Тодор Куцаров: Подкрепям идеята за създаване на Дом за лица с умствена 
изостаналост,  който да задоволи потребностите на лицата и да ги подкрепи в 
осъществяването на ежедневните им дейности.  
 
 
 След приключване на разискванията, приехме следното 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРЕДЛАГА да предложи на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
да приеме предложената докладна от Кмета на Общината за разкриване на 
специализирана институция за предоставяне на социални услуги „ Дом за възрастни 
хора с умствена изостаналост”.  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 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) 


