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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 9 

 

Днес, на 20.02.2008 г., от 17.30 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. 

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет.  Гост беше доктор Фучеджиева. 

 

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

1. Обсъждане на възможноста за разкриване на детски кабинет в поликлиника Две 
могили , област Русе. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: 
В общината има недостиг на специалисти педиатри за оказване на медицинска 

помощ за подрастващите. Надявам се, с помощта на доктор Фучеджиева да намерим 
въпросния специалист.  
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Красимир Кунев: Аз лично съм представител на хората, които отглеждат 
малко дете и имат често нужда от такъв специалист. 

2. Г-жа д-р Фучеджиева: Аз искам да разкрия такъв кабинет, но ще трябва да се 
инвестират много средства. Не съм сигурна, че ако инвестирам, ще мога да си ги 
въстановява във времето. По тази причина, ако има възможност, Общината да ми 
съдейства, чрез Здравната каса и РЦЗ – Русе за облекчаване на процедурата по откриване 
на такъв кабинет.  
     

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

Комисията с 2 (два) гласа „за” РЕШИ да ПРОУЧИ ПРОБЛЕМА НА Д-Р 
ФУЧЕДЖИЕВА и излезе със становище по същото.  
 

  Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.00 часа. 
 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

Секретар     на      комисията: 
 
 
       _______________ (Кр. Кунев) 
 
 
 


