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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 54 

 

Днес, на 11.02.2008 г., от 14.00 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. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Посещение на ЦДГ “Кирил и Методий” Две могили относно: Приготвяната храна за 

децата.  
По първа точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: При направеното 

посещение и проведените разговори с персонала на детската градина мога да кажа, че 
приготвянето на храната е съобразено с рецептурника на която се работи. Така, че ако 
храната сама по себе си не е с добро качество проблема не е в проготвянето й. Получихме 
информация, че е имало доставка на продукти с изтекал срок на годност. Отделно при 
направената проверка на сготвените ястия има продукти с ниско качество.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Наистина имаше полза от посещението ни в детската 
градина. Доставчиците на продукти трябва да се отнасят наистина отговорно ангажимента 
си. Наприме не е нормално мляко да се доставя и да достига до децата с два- три дни 
закъснение. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: Добре ще е вбъдеще когато се изготвя процедура за 
обществена поръчка да се разгласи добре и от там да има повече кандидати.  
 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” да обърне внимание на Кмета на Общината през 

следваща сесия на Общински съвет относно: Качеството на доставените продукти и 
формирането на техните цени.  

 
 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) 


