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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  

№ 52 
 

Днес, на 17.10.2014 г., от 10.15 часа, в град Две могили, първо в ПГСС „К. А. 

Тимирязев”,а след това – 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. Стоян Георгиев Гецов – секретар. 

3. Соня Петрова Неделчева – Нечева – член. 

4. Байчо Петров Георгиев– член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

7. Христина Димитрова Ефтимова – член. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  

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

Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия:  

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

именно: 

1. Посещение на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили и среща- разговор с 

учителския състав. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 386/13.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на 

улица „Васил Друмев” № 19 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 394/13.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 

улица „9-ти Септември” № 17. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 408/13.10.2014 г., 

относно: Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от 

семеен тип” на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 409/13.10.2014 г., 

относно: Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище” на 

„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”. 
 

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 7 (седем) гласа “За”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се” 

прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Посещение на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили и среща- разговор с 

учителския състав. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 386/13.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на 

улица „Васил Друмев” № 19 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 394/13.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 

улица „9-ти Септември” № 17. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 408/13.10.2014 г., 

относно: Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от 

семеен тип” на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена 

изостаналост”. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 409/13.10.2014 г., 

относно: Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище” на 

„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Днес, дойдохме 

тук при Вас за да чуем какви са вашите проблеми и какво можем да помогнем, ние като 

общински съветници. Тук сме заедно с образователната комисия. Така че, не се 

притеснявайте.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  

1. Светлозар Донев – дирекор на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили: 

Аз, като директор ще кажа няколко думи. Основният проблем за нас е техниката с която 

разполага училището. Последната, която е купувана е от моето време когато бях ученик. 

Тук в помощ са арентадорите и кооперациите в общината. Чрез тях показваме на 

учениците новата техника, с която са обработва земята. Другият проблем, които срещаме 

е по време на приема на учениците. Тогава възникват проблемите с СОУ и учениците от 

осми клас, които искат да дойдат при нас. Тогава за себе си и училището чуваме такива 

неща, които не са за пред хората. А в действителност ние няма от какво да се 

притесняваме. През пролетта наши ученици по програмата „Еразъм” ще отидат до 

Германия. Обновяваме материалната база. Тук трябва да изтъкна ролята на Училищното 

настоятество, което прави много за нас. По ПУДООС  направихме площадка, където 

учениците могат да се занимават със спорт. Това е накратко, което се случва при нас. 

2. Байчо Георгиев: Какво стана със стратегията – училището да стане общинско? 

3. Светлозар Донев – дирекор на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили: 

Отсазаха се от нея. Сега се опитват да върнат нещата обратно в общините, където ги 

направиха общински. Но това ще стане трудно. Предлагам ви да покажа обзавеждането в 

училището. 
 

Общинските съветници съвместно с директора на училището минават по 

етажите на училището. Разглеждат обзавеждането на кабинетите.  
 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

В Общинският съвет е постъпила молбата на Филчо Иванов Маринов, живеещ в 

село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. В нея той твърди, че е инвалид с 92 % ТНР 

с водеща диагноза хронична исхемична болест на сърцето и диабет. Към настоящия 

момент не получава пенсия, тъй като ТЕЛК решението му не е излязло все още. Съпругата 

му – Стефка Асенова Маринова също е безработна и нямат никакви странични доходи. 

Нуждае се от средства, за да си закупува необходимите лекарства за провеждане на 

лечението. Моли ни за помощ. Познавам човекът и той и семеството му са наистина в 

затруднено положение. Предлагам да  уважим молбата 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Ти най-добре си запознат със случая. Щом казваш, че 

човекът е в затруднено положение, нека да помогнем.  

2. Стоян Гецов: Да се уважи мобата.   
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По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Азиз Яшаров Юсеинов, живеещ в село Баниска, на улица 

„Баниски Лом” № 93. В нея той твърди, че на 30.08.2014 г. е претърпял произшествие, при 

което е пострадал – счупен крак, счупена ключица. От 03.09.2014 г. е безработен без право 

на обезщетение, регистриран е в Дирекция „Бюро по труда” – град Две могили. Живее с 

баща си и сестра си, която е в 8 клас. Баща му е безработен, а майка му е напуснала 

семейството си преди 10 години и нямат никакви контакти с нея. Нуждае се от средства, 

за да си закупува необходимите лекарства за провеждане на лечението. Моли ни за 

помощ. Предлагам и тази молба да бъде уважена. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: В наредбата ни има такава хипотеза – помощ при ПТП. Затова 

да я уважим. 

2. Христона Ефтимова: Касае се за млад човек. Аз съм – „за”. 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Сона Неделчева – Нечева: Във 

връзка с промяна направена в Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане” се налага да се допълни наименованието на предлаганата социална услуга 

от „Център за настаняване от семеен тип” на „Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с умствена изостаналост”. Нещата са ясни. Нямаме алтернатива. Затова 

предлагам да приемем решението, което ни се предлага. 

В разискванията по четвръта точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Права си. Нека да гласуваме.  
 

По пета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Тази докладна е като 

предходната. Само че касае Защитеното жилище. Към неговото наименование  трябва да 

добавим „за хора с умствена изостаналост”. Предлагам да приемем за решение проекта, 

което ни се предлага 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Приемаме и това решение. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” изразява задоволство от създадените условия за обучение на учениците в 

ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили. Отчита, че материалната база, необходима за 

обработването на земеделската земя е остаряла и трудно би била в помощ на обучението 

на учениците. 

2. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 386/13.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на 

улица „Васил Друмев” № 19 следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 394/13.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 

улица „9-ти Септември” № 17 следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” дава съгласието си да бъде променена вида на социалната услуга от от 

резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” на „Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”. 

5. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” дава съгласието си да бъде променена вида на социалната услуга от от 

резидентен тип „Защитено жилище” на „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост”. 
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Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.30 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

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

  

 

 

 

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

 

 

 

 

7. ….…………..…… 
                (Христина Д. Ефтимова) 
 

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 

 

 

 


