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

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 4 
 

Днес, на 23.01.2012 г., от 10.00 часа, в град Две могили, в сградата на 

Общината, в стая № 2, се проведе заседание на Постоянната комисия по 

„Здравеопазване и социална политика”, на което присъстваха: 

1. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Постоянната 

комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Байчо Георгиев – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен 

ред, а именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 575/11.01. 

2012 г. относно: Информация за дейността на Общинско предприятие “Обществено 

хранене” за 2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 593/16.01. 

2012 г. относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за 

мандат 2011 – 2015 година. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на проекта 

за дневния ред? 

Няма. 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен 

ред на настоящото заседание на Постоянната комисия по “Здравеопазване и 

социална политика”, моля да гласува с вдигане на ръка? 

Против. 

Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Здравеопазване и 

социална политика” с 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 575/11.01. 

2012 г. относно: Информация за дейността на Общинско предприятие “Обществено 

хранене” за 2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 593/16.01. 

2012 г. относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за 

мандат 2011 – 2015 година. 



 2 
По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Според мен, 

тази Докладна записка и Информация към нея следваше да бъде разгледа от 

Комисията по “Бюджет и финанси”, тъй като те показват какви точно финансови 

резултати е постигнало предприятието през отминалата година, и съответно – се 

иска тези резултати да бъдат приети от нас. Но няма да спорим. Сега по 

разглеждания въпрос. 

Информацията съдържа данни за основните дейности, които осъществява 

общинското предприятие.  

На първо място е посочена услугата “Домашен социален патронаж”. В 

момента я ползват 172 лица от всички населени места от Общината без село 

Пепелина, при капацитет от 150 ползвателя. Това е услуга, която ежегодно се 

дофинансира от общинския бюджет. Въпросът тук е, какво да се направи за да 

може тази разлика между заплатени такси от ползвателите и реалните разходи за 

услугата да бъде по-малка. 

На второ място се явява организирането на ежеднивно столово ученическо 

хранене на учениците от двете общински училища. 

Преприятието осигурява закуска на 215 ученика от 1 до 4 класа при средна 

единична цена на закуската от 50 стотинки. То осигурява още храна за обяд на 

учениците, които заплащат по 80 стотинки, а останалата част от реалните разходи 

за  него – се заплащат от училищата. 

На трето място е услугата “Обществена трапезария”, която се предлага топъл 

обяд в Общината за втора поредна година. Тя се ползва от 50 лица, които имат по-

скромни доходи и обхваща само зимните месеци. 

На четвърто място, се явява осигуряването на тържества и общински 

мероприятия. 

Моето мнение е да приемем  предложената ни Информация, а общинската 

администрация да помисли, какво следва да направи за да ограничи загубите, които 

за 2011 г. възлизат на 66 299 лева. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: С 50 стотинки закуска и 1.40 стотинки за обяд, в който 

влизат и онези 80 стотинки които заплащат децата и който включва супа и основно 

ядене, не мога да си представя, че храним децата здравословно. Вървете на една 

сладкарница и ще видите, че най-евтината закуска струва поне 80 стотинки. А този 

обяд? Тук всъщност е нашата работа – да видим, какво точно ядат децата ни и 

възможно ли е нещо да се подобри. 

  2. Айдън Карамехмедов: Трябва да ангажираме кметовете на кметства, 

които да обходят всички свои съселяни. Тези особено, които живеят сами – да ги 

убедят, че няма нищо срамно да получават храна от друго място. По този начин 

вярвам, че ще намалим разходите, които общината трябва да дофинансира. 

3. Стоян Гецов: Да се разговаря с Директорите на общинските училища и да 

се види, дали е възможно да увеличат сумите, с които да се дофинансират 

закуските и обядите на децата. Ако те наистина нямат възможност да отпуснат 

повече средства – тогава кмета на Общината да се намеси и да предложи решение.  

 По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Кметът на 

Общината предлага за приемане своята Програма за управление за мандата си, за 

които е избран. Всички комисии следва да я разгледат и да изразят становището си 

по нея. По тази причина и ние сега я разглеждаме. 

В Програмата има няколко неща, които касаят комисията ни, а именно: 

изграждането на Старчески дом в село Острица или такъв в село Могилино; 
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изграждане на Дом за възрастни хора с деменция в село Могилино; изграждане на 

скатен покрив на ЦДГ в град Две могили.  

Формално погледнато, ако това се направи – ще бъде прекрасно. Но да си 

призная, аз лично в тази Програма не видях настоящия Кмет. Всичко е преписвано 

от Програмата на Дамянов и Общинския план за регионално развитие. Да трябва да 

има приемственост, но трябва и реално да оценим възможностите си към днешна 

дата. Какво имам предвид? В тази Програма не видях нищо, за което не знам и за 

което да не е разработен проект, макар и неодобрен. Това означава, че тези неща са 

планирани в предишните години и сега не се предлага нищо ново. А нали искаме 

да надграждаме. Тези проекти които са разработени и спечелени – да се 

реализират. Неодобрените проекти в предишния мандат да се преработят. Но 

трябва да се подготвят и нови такива проекти, за да може да се реализират ако не 

през този мандат, то през следващия. Ние сме малка община и нямаме нито 

планина, нито море и в разработването на проекти е нашия шанс да докараме 

допълнителни финасови средства за нея. Освен това, в Програмата, аз не прочетох 

нищо за Детската ясла, а там трябва да се прави ремонт и децата да се върнат в нея  

през месец септември. Не разбрах какво мисли Кмета за филиалите към Детските 

градини, за училищата, в това число – Земеделската гимназия, за Центъра за 

обществена подкрепа, за гробищните паркове и т. н.. Ще санираме Поликлиниката 

– добре, но за какво. Тя наистина се нуждае от ремонт, но за какво ще я изпозваме. 

Неприятно е да я оставим в такова положение, но – откъде средства. Затова аз 

мисля, че тази Програма следва да се преработи и в нея конкретно да бъде записано 

с какво точно се ангажира Кмета за мандата си. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Това е Програма на Кмета и не бива да му се месим в 

работата. Той така е преценил.  

 2. Соня Неделчева – Нечева: Аз не разбирам защо в Програмата си Кмета 

говори за 2020 година. Според мен това не е необходимо. Програмата му трябва да 

се конкретизира. Не е необходимо да му се налагаме и да му казваме какво да 

прави. Нека да му дадем обаче някакъв срок в който той да си конкретизира 

Програмата. 

3. Радослав Радев: В Програмата му има толкова много излишни неща. По- 

добре – ангажиментите му да са по-малко, но да ги изпълни. Да не стане така, че 

утре да му търсим отговорност, че е обещал да направи неща, за които и ние знаем, 

че няма как да станат. Нека да си преработи Програмата. В това няма нищо обидно. 

Нека и в нея залегнат нещата, за които говори Георгиев. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема предоставената ни Информация 

за дейността на Общинското предприятие “Обществено хранене” за 2011 г. 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „За” и 1 (един) глас “Против” счита, че 

Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2011 – 2015 година, в 

това число – в областта на здравеопазването и социалната политика следва да бъде 

конкретизирана и обхващаща периода само на 2011 – 2015 година. В нея да се 

отрази виждането на Кмета по въпросите на здравеопазването и социалната 

политика, повдигнати на това заседание на комисията. 
 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Байчо П. Георгиев)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  

4. ……..……….…… 5. …..…..…………  6. …...……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)         (Юсеин А. Юсеинов)                        (Радослав К. Радев) 

 

 

       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Байчо Георгиев) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


