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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  

№ 27 
 

Днес, 14.02.2013 г., от 09.00 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Байчо Петров Георгиев – член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – 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. 

Айдън Карамехмедов :  

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

именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., 

относно: Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 56/13.02.2013 г., 

относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни за 2014 година в 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. 

За – 6гласа. 

Против- 0. 

Въздържали се – 0. 

 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. № 42/07.02.2013 г., 

относно: Приемане на бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 56/13.02.2013 г., 

относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни за 2014 година в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Проекто – бюджетът съществено не се различава по параметри от предходната 

2012 г.  

Предвидени са средства за финансиране на здравните кабинети в детските градини 

и училищата и детските ясли. Заплати и осигуровки за персонала и медицинско 

обслужване за 216 деца. 
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Предвидени са общински средства в размер на 6 271 лева за издръжка на детската 

ясла, както и 13 770 лева за поддръжка на сградата на бившата поликлиника. Средствата 

за издръжка на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за настаняване от семеен тип 

също и Защитеното жилище, които са държавна дейност и има увеличение с 10 % в 

сравнение с предходната година и са в размер на 297 495 лева. Въпреки това увеличение 

Общината е принудена със собствени средства да до финансира за Центъра за настаняване 

от семеен тип да сумата от 49 021 лева, а за Защитеното жилище – сумата от 35 176 лева. 

За Домашен социален патронаж, който се финансира изцяло от местни дейности е 

предвидена сумата от 172 180 лева. Предвидени са още 7 855 лева за издръжка на Клуба 

на пенсионера. Становището на нашата комисия е бюджетът в тази си част да се приеме 

със забележка да се осигурят средства за повишаването на възнагражденията на 

медицинските сестри, отговарящи на тяхната отговорност и образование. 

С така направените корекции предлагам да го приемем. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 

 По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

 Този план се изготвя на базата на Общинска стратегия за развитие на социални 

услуги за деца и възрастни в Община Две могили за периода 2010-2015 година 

разработена от Общинската администрация и приета с наше Решение № 596 по Протокол 

№ 45/29.01.2010 година. Ежегодно общинската администрация изготвя Общински план за 

развитие на социалните услуги, които се съгласува с Дирекция „Социално подпомагане” и 

Обществен съвет към Общински съвет, преди приемането му на сесия на Общински съвет. 

Общинският план описва развитието на социални услуги за съответната година, 

предвидените мерки за социално включване, дейности по развитието на партньорства и 

работа в мрежа, както и предприетите мерки за развитие на човешките ресурси, 

ангажирани в социални дейности в Общината. Предлагам ви планът да бъде приет. 

Разисквания по втора точка не бяха направени.     

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема бюджета на Община Две могили за 

2013 година. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Общински план за развитие на 

социалните услуги за деца и възрастни за 2014 година в Община Две могили.   

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. ….………….....… 2. ………..…..…....…  3. ….……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)   (Соня П. Неделчева – Нечева)                        (Стоян Г. Гецов) 

  

4. ……..……….…… 5. …..…..…………            6. …...……….… 
       (Байчо П. Георгиев)                        (Юсеин А. Юсеинов)                                      (Радослав К. Радев) 

 

 
       Председател на комисията: 

 

                 ____________ (Айдън Карамехмедов) 

  

 

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


