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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 100 
Днес, на 20.06.2011 г., от 16.00 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. Ахмед Назиф Феим – Председател на комисията. 

 2. Красимир Ганчев Кунев – секретар. 

 3.Тодор Неделчев Куцаров – член. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма 

законни пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

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

218/01.06.2011 г., относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за 

предоставяне на социални услуги на територията на община Две могили, област 

Русе. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Касае се за 

нова Наредба, която се предлага да бъде приета от Общинския съвет. В момента 

ние нямаме друга с такава насоченост. Факт е, че в началото на мандата ни, имахме 

един ДДМУИ в село Могилино и домашен социален патронаж. Сега обаче, след 

като Дома беше закрит, на територията на нашата община се предлагат три 

социални услуги – „Защитено жилище”, „Център за настаняване от семеен тип” и 

„Център за обществена подкрепа”. Тук изключвам асистентите и помощниците, 

който, разбира се, заемат също много важно място. За съжаление младите хора 

напускат общината ни и си търсят късмета другаде. Тук остават техните родители, 

които не вонаги могат да се правят сами – нуждаят се от помощ. С тази наредба 

всъщност ние казваме, какви социални услуги предоставяме в общината, на какви 

условия трябва да отговарят лицата, които искат да ги ползват. В отделен раздел е 

разгледан въпроса за управлението на предлаганите социални услуги. В 

заключение ще кажа, че нашата община имаме нужда от такава наредба и ви 

предлагам да я подкрепим. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: Така Наредба има в много общини и е нормално да приемем 

и за нашата община. Все пак става дума  за социалните дейности, които са добре 

развити в Общината и ангажиращи много граждани. В нея основен момент са 

условията и реда за ползване на социалните услуги, т.е. лицата, които могат да се 

ползват от тях. 

2. Тодор Куцаров: Действително, в нашата община се предлагат социални 

услуги – нещо което като брой го няма другаде в нашата област. С тази наредба 

още ние затваряме почти кръга от въпроси, които една община следва да 

регламентира със своя вътрешна нормативна уредба. Да я подкрепим. Ако има 

пропуски в хода на прилагането и – ще ги коригираме или това ще направят онези, 

които дойдат след нас. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Наредба № 21 за реда и 

условията за предоставяне на социални услуги на територията на община Две 

могили, област Русе, която ако не бъдат направени по време на заседанието на 

Общинския съвет съществени предложения за нейното изменение, предлага да 

бъде приета на първо и второ четене в едно и също заседание. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ..........................        

       (Ахмед Феим)                                         (Красимир Г. Кунев)          (Тодор Н. Куцаров) 

 

 

        

Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Ахмед Феим) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
_____________ (Кр. Кунев) 


