
 1 

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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 5 

 

Днес, на 28.01.2008 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. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните за периода 2006-2007г..  
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
Пред вас е доклада на МКБППМН за 2006 – 2007 г. Имахте време да се запознаете с 

него. Очаквам вашето становще.  
Аз лично мисля, че нещата неса много зле. Видно е, че има нарушения, но соред мен 

са в рамките на допустимото. Отделно се вижда, че комисията е реагирала адекватно на 
ситуациите, така че предлагам този отчет да бъде приет.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Александър Иванов: Аз също смятам, че трябва да бъде приет. Няма какво 
друго да коментираме.  
     2. Г-н Красимир Кунев: Аз също предлагам отчета да бъде приет.  
 

 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 
ОТЧЕТА за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните за периода 2006-2007г.  
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 18.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                           (Александър Ив. Иванов) 
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       Председател на комисията: 
 
 
       _____________ (Ахмед Феим) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


