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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 4 

 

Днес, на 25.01.2008 г., 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. Александър Иванов Иванов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе 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 дейността и условията за отглежгдане на деца до 3 години в Детска 
ясла – Две могили  
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
От направеното посещение в Детска ясла гр.Две могили и разговора с персонала на 

детското заведение установихме, че от създаването на заведението през 1969 година до 
днес 25.01.2008 година с много леки профилактики, почти нищожни козметични промени 
нищо не е променено.  

Материалната база е остаряла и на 100 % напълно амортизирана особенно в 
кухненското помещение ( прогнили шкафове, изкъртени плочки, амортизирани кухненски 
уреди особенно хладилника, без никаква аспирация, без никакво отопление и остаряла 
посуда ). 

Прави впечатление остарялата дървена и разхлабена дограма най-вече в спалното 
помещение и занималнята, което от своя страна води до сериозни разходи на ел.енергия с 
тези остарели акумулиращи печки. В предвид зимният период тези уреди се оставят 
включени и за през нощта, което от своя страна застрашава пожарната безопастност на 
сградата.  

 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Кунев: Не зная какво ще е бъдещето на заведението от гледна точка на 
неговото местоположение. Като имам впредвид новите европейски изисвания относно 
помещенията за складиране и съхранение на хранителни продукти и достъпа на хора до тях 
и по – горе казаните проблеми от г-н Феим. Смятам, че е необходимо да се направи 
цялостен проект за ремонт на детското заведение, но само ако то остане в същите 
помещения. 
     2. Г-н Иванов: Съгласен съм с направеното предложение от колегите, но тези 
промени трябва да са в най-кратки срокове. Не съм съгласен да загърбим собствените си 
деца вече толкова много години и да помагаме единствено и само на пенсионерите и 
инвалидите. Разбира се че и на тях трабва да се помага, но бъдещето е в децата и младите 
хора, а от видяното и нищо не направено ме заболя за самите деца и предполагам, че и за 
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това не се задържат и младите хора в гр. Две могили. Предлагам да се направи временна 
комисия за установяване на точните и неотложни, и най-необходими мерки за подобряване 
материалната база и условията за отглеждане на нашите деца в детското заведение.  
 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 3 (три.) гласа „за” ПРЕДЛАГА на Общинския съвет да приеме 
следното решение:  

1. Да се създаде временна комисия от представители на комисията по 
здравеопазване, общинска администрация и специалисти за решаване на проблема  
 

 
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                           (Александър Ив. Иванов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


