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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 39 

 

Днес, на 20.10.2008г., 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. 
3. Тодор Неделчев Куцаров – член. 

 В работата на комисията участие взе Драгомир Дамянов – кмет на Община Две 
могили и Боян Симеонов – заместгник – кмет на Общината.  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Среща на комисията по „Здравеопазване и социални дейности” с ръководството на 
Общината в лицето на Кмета на Общината и заместник Кмета. 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Срещата с 
ръководството на Община Две могили бе по повод подадена молба от доктор Стефан 
Романов от град Русе за ползване на зъболекарски кабинет. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Аз също съм съгласен с това, но нека чуем мнението на 
общинско ръководство и тогава да решаваме.  
     2. Г-н Тодор Куцаров: Аз мисля, че ако възможност да приемем предложението на 
доктор Романов, тъй като Общината има наистина нужда от зъболекари. 
 3. Г-н Драгомир Дамянов: Аз разгледах молбата и я резюлирах до заместник кмета 
Боян Симеонов. Лично моето мнение е, ако има възможност нека да има конкуренция. 
 4. Г-н Боян Симеонов: Аз също нямам нищо против. Но след като прегледах 
сключения договор между община Две могили и доктор Татяна Христова мисля, че нямаме 
възможност за прекратяване на същия, тъй като е перфектен. Остава възможността да 
предложим на двамата зъболекари да се споразумеят. 
  

След приключване на разискванията, комисията прие следното  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” СЧИТА, ЧЕ МОЛБАТА НА СТЕФАН РОБАНОВ 

СЛЕДВА ДА БЪДЕ УВАЖЕНА, като за целта му се предоставят условия за работа, за по-
добро и по-качествено обслужване на жителите от Общината  

 
 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 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) 


