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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  

№ 18 
Днес, на 23.07.2012 г., от 08.30 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. 

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. № 335/18.07.2012 г. 

относно: Информация за дейността на Центъра за настаняване от семеен тип в град Две 

могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.07.2012 г. 

относно: Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за периода от 

месец януари до месец юли 2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 348/20.07.2012 г. 

относно: Приемане на структурата и числеността на общинска администрация Две могили 

и дейностите към нея, считано от 01.08.2012 г. 

4. Разглеждане Молбата на Ерджан Мехмедов Мюмюнов с вх. № 332/18.07.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

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. № 335/18.07.2012 г. 

относно: Отчет за дейността на Центъра за настаняване от семеен тип в град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.07.2012 г. 

относно: Отчет за дейността на Защитено жилище село Могилино за периода от месец 

януари до месец юли 2012 г. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 348/20.07.2012 г. 

относно: Приемане на структурата и числеността на общинска администрация Две могили 

и дейностите към нея, считано от 01.08.2012 г. 
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4. Разглеждане Молбата на Ерджан Мехмедов Мюмюнов с вх. № 332/18.07.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Преди два 

месеца разгледахме същия този отчет, както в комисията ни, така и в Общинския съвет. 

След дебатите в съвета, кмета оттегли докладната с обещанието да подготви нов, който ще 

бъде по-подробен. За съжаление – няма такова нещо. Отчетът си е същия, както преди. 

Има едно – две нови изречения. Въпреки това, аз предлагам да го приемем.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Аз не съм съгласна. Ако не и го върнем пак, 

догодина отчета им ще бъде същия.  

2. Юсеин Юсеинов: Е отчета е с по-голям шрифт написан. Но да го приемаме. 

Управителката още на предишното разглеждане на отчета каза, че не е работила в Центъра 

миналата година и не знае какво е ставало там. Така че трудно може да подаде по-

подробна информация.  

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Следващият отчет е 

на Защитеното жилище. Той е написан на няколко страници, т. е. по-подробен е. Но както 

и много други отчети, които сме разглеждали досега, в него има много общи неща. 

Управителката е нова, макар преди да е работила в Дома в Могилино, преди да бъде 

закрит. Предлагам да го приемем във вида в който ни се предлага.   

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Там имаше проблеми със средствата на лицата, които са 

настанени в Жилището. За това няма написано нито дума.  

2. Стоян Гецов: Ще питаме управителката като дойде на сесията.  

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Тази докладна е 

разглеждаме по предложение на Христина Ефтимова. В цялата тази структура, има 1 

бройка на “Главен специалист СДЗ” – нещо което го имаше и в предишната структура. За 

другите длъжности, нещата стоят по същия начин. Има промяна в наименованията на 

длъжностите само. Предлагам да приемем структурата, така както ни е предложена. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: С тази структура не се променя нищо съществено, а аз мисля, 

че от нея няколко длъжности са излишни, а други – могат да се слеят. Реално никакво 

оптимизиране не беше направено преди, не се прави и сега. Аз съм въздържал се. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: За това 

момче стана дума на едно от предходните ни заседания. Предстои му поредната операция, 

за която му е нужна финансова помощ. Аз предлагам да уважим тази молба.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Така е, веднъж говорихме за него и поехме ангажимент да му 

помогнем, включително и финансово. Да се уважи молбата му.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) глас “против” приема за сведение 

предложената ни с Докладна записка от Николай Христов с вх. № 335/18.07.2012 г. 

относно: Отчет за дейността на Центъра за настаняване от семеен тип в град Две могили 

2. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) глас “против” приема за сведение 

предложената ни с Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.07.2012 г. 

относно: Отчет за дейността на Защитено жилище село Могилино за периода от месец 

януари до месец юли 2012 г. 

3. Комисията с 5 (пет) гласа „за” и 1 (един) глас “въздържал се” приема за 

сведение предложената ни с Докладна записка от Николай Христов с вх. № 348/20.07.2012 

г. относно: Приемане на структурата и числеността на общинска администрация Две 

могили и дейностите към нея, считано от 01.08.2012 г. 
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4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Ерджан Мехмедов 

Мюмюнов с вх. № 332/18.07.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва 

да бъде уважена.  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09.30 часа. 
 

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) 


