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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  

№ 11 
Днес, на 23.04.2012 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. № 180/18.04.2012 г. 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни за 2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 210/23.04. 

2012 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от проливния 

дъжд на 20.04.2012 г. 
 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на 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. № 180/18.04.2012 г. 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни за 2011 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 210/23.04. 

2012 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от проливния 

дъжд на 20.04.2012 г.  

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Съгласно приетия от 

нас през месец декември 2011 г. График за информациите и отчетите, които следва да 

бъдат представени в Общинския съвет, за месец април е предвидено да разгледаме и 

приемем отчета за изпълнение на Общинската стратегия за социални услуги за деца и 

възрастни за 2011 г.  
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Първото нещо което ми прави впечатление е несъответстрието между 

предложеното ни решение и приложения към него материал. В решението се предлага да 

приемем отчет, а към него е приложен доклад. Разликата между доклад и решение не е 

съществена, но би трябвало, след като е предложен за разглеждане доклад, то и в 

решението ни, да бъде записано, че приемеме доклад. 

Второто, Общинската стратегия не е приета с Решение № 30 по протокол № 

4/23.12.2011 г., а с Решение № 596 по протокол № 45/29.01.2010 г. 

В съдържанието на доклада са посочени дейности и услуги, които се предлагат на 

територията на общината. Новото, което се случи през 2011 г., бе реализирането на 

проекта по ОП “Развитие на човешките ресурси” – ЦОП с капацитет от 50 места. Добре е, 

че тази услуга продължава да съществува и през настоящата година, макар и с намален 

капацитет от 40 места. На другите услуги и дейности няма да се спирам – мисля, че те се 

реализират успешно: ЦНСТ, ЗЖ, ДСП, столовото хранене на учениците, социалната 

трапезария през зимните месеци, Личния асистент, Клубовете на пенсионерите. 

Предлагам да приемем доклада с това уточнение, че Стратегията е приета с Решение № 

596 по протокол № 45/29.01.2010 г.. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: В този доклад трябваше да се каже с няколко 

изречения, дали всички деца в предучилищна възраст посещават детската градина. Ако не 

– да се посочат причините. Същото се отнася и за децата в училищна възраст – всички ли 

са обхванати. Ако не са – защо?  

 2. Радослав Радев: Съгласен съм с това, което казва Соня. Много е важно дали 

всички деца ходят на училище, и колко от всички тях отпадат в годините на обучение. 

3. Айдън Карамехмедов: Не се казва нищо в доклада дали има изоставени деца в 

общината и има ли вече на територията ни “приемни семейства”.  

4. Стоян Гецов: Нищо не се казна и за онези деца, които раждат по едно – две 

деца, докато навършат пълнолетие. Какво се прави с тях – този месец нали разглеждахме 

един такъв случай?  

5. Юсеин Юсеинов: Същата работа е и с тези, които са многодетни майки – 

обикновено децата нямат регистрирани по документи бащи. Същите нито имат 

образование, нито работят някъде. Разчитат само и единствено на социални помощи.  

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: На 20.04.2012 г. 

вечерта в нашето село заваля проливен дъжд, в резултат на което няколко къщи бяха 

наводнени. Имаше и свличане на земна маса, което наложи да дойда фанрома, която да 

разчисти. Хората са бедни и се нуждаят от помощ, макар и малка. По тази причина, 

предлагам да им бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лева, за да си покрият 

някои от най-належащите разходи по разчистване на имотите им.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Преди години изсякоха гората над Бъзовец и оттогава 

започнаха тези наводнения. Действително тези хора са пострадали най-много. Нека да им 

помогнем, макар и с минимална сума. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Трябва да помогнем. Аз ходих там да видя с очите 

си.  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема предложения ни с Докладна записка 

от Николай Христов с вх. № 180/18.04.2012 г. за разглеждане: Доклад за изпълнение на 

Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 2011 г., като в 

решението се посочи, че се приема доклад, а не отчет. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита че Докладна записка от Айдън 

Карамехмедов с вх. № 210/23.04.2012 г. относно: Отпускане на еднократна финансова 

помощ на пострадали от проливния дъжд на 20.04.2012 г. следва да бъде уважена. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
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Подписали протокола: 

 

 

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) 


