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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  

№ 2 
 

Днес, на 14.12.2011 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. Приемане на План за дейността на Постоянната комисия по 

“Здравеопазване и социална политика” към VІ - ти Общински съвет – Две могили 

за мандат 2011 – 2015 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 

509/05.12.2011 г., относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при ПТП, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Две могили. 
 

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. Приемане на План за дейността на Постоянната комисия по 

“Здравеопазване и социална политика” към  VІ - ти Общински съвет – Две могили 

за мандат 2011 – 2015 г. 
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2. Разглеждане на Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 

509/05.12.2011 г., относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, 

подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при ПТП, производствени 

аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Две могили. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Предлагам ви 

да приемем един План за дейността ни през мандата, с цел – да очертаем една 

рамка. Да се опитаме да я обхванем и съответно – да дадем решения на 

проблемите, които вероятно ще констатираме. Този план може по всяко време да се 

допълва, така че сега дори нещо да сме изпуснали – през периода ще го допълним. 

Имате ли предложения за допълнението му.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Разгледах обстойно тоза План и мисля, че той 

обхваща всички сфери за които ние ще отговаряме в Общинския съвет. Предлагам 

да го приемем. 

 2. Соня Неделчева – Нечева: Трябва да видим и как се хранят децата ни в 

училището, детските градини и ясла, с каква храна. Завишиха се много 

изискванията, а като че ли при нас нещата не стоят точно така, както трябва. 

 3. Радослав Радев: Предлагам през месец януари, цялата комисия да дойде в 

село Баниска и оттам да започнем наблюдението си, наприме, как функционира 

детската градина, училището и т. н.  

4. Стоян Георгиев Гецов: Ще бъде добре да провеждаме заседанията си 

извън Общината, а ако успеем да обиколим всички село – ще е най-добре. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов: Приемаме предложения ни План, а в процеса 

на работа – ще го актуализираме. 

По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: 

С Наредбата се касае да се измени и допълни Наредба № 10 по която ние 

през мандата си ще работим много. Реално нас ни интересува § 1, касаещ 

близнаците. Считам, че с предложената промяна ще се запълни една празнина. 

Предлагам да приемем предложеното ни изменение на Наредба № 10. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Приемаме предложението за изменение и 

допълнение на наредбата. Едва ли някой от съветниците ще възрази. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема План за дейността на 

Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална политика” към VІ - ти 

Общински съвет – Две могили за мандат 2011 – 2015 г. 

Приложение: План за дейността на Постоянната комисия по 

“Здравеопазване и социална политика” към VІ - ти Общински съвет – Две могили 

за мандат 2011 – 2015 г. 

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

Георгиев с вх. № 509/05.12.2011 г., относно Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на 

дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при ПТП, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 

Община Две могили в частта, която касае комисията ни 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) 
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П Л А Н 
за 

дейността на Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална политика” 

към VІ – ти Общински съвет – Две могили за мандат 2011 – 2015 година 

 
 Основни цели за мандата: 

1. Удовлетворяване потребностите на гражданите от социални услуги. 

Подцел № 1: 

1. Подкрепа на социалните заведения, съществуващи в Община Две могили  

за подобряване качеството и разширяване обема на предоставяните социални 

услуги. 

Дейности: 

1.1. Поддържане на материално-техническата база (основни ремонти, 

топлоизолации, преоборудване) на социални заведения и клубовете на 

пенсионерите и инвалидите. 

1.2. Увеличаване на достъпа до социални услуги за хора с увреждания и 

възрастни хора. 

Подцел № 2: 

2. Разкриване и запазване на форми на социални услуги в общността. 

Дейности: 

2.1. Център за обществена подкрепа в град Две могили. 

2.2. Дом за възрастни хора с деменция в село Могилино. 

2.3. Дом за стари хора в село Острица. 

Подцел № 3: 

Сертифициране по ISO на всички социални звена. 

Дейности: 

3.1. Услуги за хора с увреждания 

3.2. Услуги за възрастни хора. 

3.3. Услуги за деца и семейства в риск. 
 

2. Мерки за намаляване на безработицата. 

Подцел № 1:  

Участие с проекти по националните програми за заетост. 

Дейности: 

1.1. Разработване и реализиране на общински проекти по национални 

програми за заетост. 

Подцел № 2: 

Разработване и реализиране на общински проекти за заетост за хора с 

увреждания и други групи в риск. 

Дейности: 

2.1. Разработване и изпълнение на общински проекти. 
 

3. Полагане на основи за развитие на партньорските взаимоотношения 

между Община Две могили и неправителствения сектор в областта на 

социалната политика. 

Подцел № 1: 

Реализиране на партньорства, проекти и програми. 

Дейности: 

1.1. Създаване условия за изграждане на умения и навици за независим 

живот. 



 5 
1.2. Интеграция на ромската общност. 

Подцел № 2:  

Осъществяване на партньорски взаимоотношения с НПО или други 

структури в сферата на социалната политика. 

Дейности: 

2.1. Услуги за деца в риск. 

2.2. Услуги за рискови групи, хора със специални нужди, възрастни хора и 

други. 

 Подцел № 3: 

 Подобряване и разширяване на Домашния социален патронаж. 

 Дейности: 

 3.1. Доставяне на храна – ежедневно се предлага топла и диетична храна 

съобразена с изискванията за рационално хранене на хората от третата възраст; 

3.2. Помощ в общуването и поддържането на социални контакти; 

3.3. Подпомагане и разширяване на възможностите на потребителите на 

социални услуги да водят самостоятелен начин на живот; 

3.4. Организиране на културни мероприятия; 

3.5. Взаимодействие със социални, здравни и други институции; 

3.6. Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства 

за болни и хора с увреждания; 

3.7. Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, 

обитавани от ползвателя; 

Подцел № 4: 

Разширяване и подобряване на здравното обслужване 

Дейности: 

4.1. Подкрепа на личните лекари и лекарите по дентална медицина. 
 

4. Стимулиране раждането и отглеждането на деца на територията на 

Община Две могили.  

Подцел № 1: 

1.1. Достигане на еднокартната помощ до размер на 300 лева за първо, 350 

лева за второ и 400 лева – за трето дете. 

Подцел № 2: 

2.1. Осъществяване контрол в работата на персонала в Детската ясла и 

Детските градини на територията на общината. 

2.2. Проверка качеството на храна, която консумират децата. 

2.3. Запазване размера на таксите, които се заплащат към настоящия момент 

в Детската ясла и Детските градини  
 

№ Мероприятия Срок Отговорник 

1. Осъществяване контрол и помощ спрямо, 

социалните услуги, които се предоставят на 

територията на общината: 

1.1. Център за настаняване от семеен тип 

1.2. Защитено жилище 

1.3. Център за обществена подкрепа 

  

2. Осъществяване контрол и помощ в работата на 

Клубовете на пенсионерите в общината 

  

3. Контрол на фукционирането на Домашния 

социален патронаж 
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4. Работа със служителите от Детска ясла “Радост”   

5. Работа със служителите от Детските градини, 

както следва: 

5.1. ЦДГ “Св. св. Кирил и Методий”  

с филиал в село Кацелово 

5.2. ЦДГ “Първи юни” 

с филиал в село Батишница 

с филиал в село Бъзовец 

  

6.  Работа с Дирекция “Социално подпомагане” – 

Две могили 

  

7. Работа с Бюрото по труда – Две могили   

8. Работа с личните лекари и лекарите по дентална 

медицина в общината 

  

 

 

Подписали Плана: 
 
 

 

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) 

 

 


