
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, 

ПРОБЛЕМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА, 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, СПОРТА И ТУРИЗМА” 

П Р О Т О К О Л  

№ 10 
 

Днес, на 18.06.2012 г. от 11.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, се проведе заседание на постоянната комисия по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”, на което 

присъстваха: 

1. Светлозар Милчев Донев – председател. 

2. Стефка Райкова Пенчева – секретар. 

3. Невена Димитрова Георгиева – член. 

 4. Пламен Петков Лашев – член. 

 5. Мехмед Селманов Чолаков – член. 

            6. Микерям Кадир Адям – член. 

7. Велико Димитров Великов – член. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 264/11.06.2012 г. от Николай Христов, 

относно: Разкриване на звено за услуги в домашна среда към действащия домашен 

социален патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по основна област 

на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна 

финансова помощ в Община Две могили. 

По първа точка Комисията се запозна с докладната записка, от която става ясно, 

че на 03.04.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за подбор на 

проекти по схема „Помощ в дома”. Процедурата цели да създаде устойчив модел за 

осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които 

са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална 

изолация. Към настоящия момент в Община Две могили услугата „Личен асистент” се 

предоставя на 30 /тридесет/ лица. Проектът приключва на 03.09.2012 г. и потребителите 

остават без грижа. Затова ще бъде изготвено проектно предложение от кмета на общината 

за разкриване на звено за услуги в домашна среда към съществуващия социален 

патронаж. Услугата ще даде възможност на голям брой чакащи лица с увреждания и 

възрастни самотно живеещи хора да получат подкрепа в домашна среда. Предвид 

гореизложеното, Комисията дава съгласие да се разкрие звено за услуги в домашна среда 

към Домашен социален патронаж Две могили. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията със 7 (седем) гласа „за” дава съгласие да бъде разкрито звено за 

услуги в домашна среда към действащия домашен социален патронаж за предоставяне на 

социални услуги по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по основна област на интервенция 5.1 „Подкрепа на 

социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ в Община Две 

могили. 
 



Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                       (Светлозар М. Донев)                      (Стефка Р. Пенчева)                         (Невена Д. Георгиева)            
 

 

4. …………………  5. …………………  6. ………………… 
        (Пламен П. лашев)                       (Мехмед С. Чолаков)          (Микерям К. Адям) 
 

 

7. …………………   
     (Велико Д. Великов) 

 

Председател на комисията: 
        

______________ (Св. Донев) 
 

Секретар   на   комисията: 
        

_____________ (Ст. Пенчева) 
 


