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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  

№ 13 
Днес, на 18.05.2012 г., от 08.00 часа, в град Две могили, в сградата на Центъра за 

настаняване от семеен тип, 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 Илина Манолова – управител на Центъра и 

служители в него. 
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. № 223/11.05.2012 г. 
относно: Информация за дейността на “Центъра за настаняване от семеен тип” в град 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. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/11.05.2012 г. 
относно: Информация за дейността на “Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две 
могили. 

 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Колеги, реших това 
заседание на Комисията да го проведем тук, за да можем на място да обсъдим с 
управителя на Центъра, предоставената ни информация, а така също – отблизо да се 
запознаем с проблемите, които той има в работата си. Предварително обсъдихме 
информацията и нещата, които искаме допълнително към нея да научим, а именно: 
имената на девойките и младежите, които са настанени в Центъра; годинана на раждане; 
какво тегло са имали да речем преди две години и какво сега?; хранят ли се 
самостоятелно; пасира ли се храна;  има ли родители на девойките и младежите, които ги 
посещават и т. н. Ако нещо съм пропуснал в хода на разговора ще го уточняваме. Имате 
думата г-жо Манолова. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  



 2 
 1. Илина Манолова – управител на ЦНСТ: В ЦНСТ са настанени 15 лица с 
тежка към дълбока умствена изостанолост. Това са лицата, както следва: 
 

Тегло в кг. към дата № Име, презиме, 
фамилия 

Роден 
 на .. 17.06.2010 26.04.2012 

Забележка 

1. Албена Анчева  
Иванова 

15.05.1987  38 39 Може да се храни 
самостоятелно 

2. Ана Йорданова 
Георгиева 

17.12.1984 34 35 Не може да се храни 
сама 

3. Михаил Ангелов 
Маринов 

20.03.1986 26 25 Не може да се храни 
сама 

4. Георги Венциславов 
Цанев 

20.07.1986 42 53 Може да се храни 
самостоятелно;  
облича се сам с малко 
помощ  

5. Ивайло Стефанов 
Димитров 

17.07.1988 52 53 Може да се храни 
самостоятелно; 
облича се сам; говори 

6. Ивелин Климентов 
Джамбазов 

22.06.1984 33 32 Храни се с пасирана 
храна; майка му го 
посещава 

7. Елена Райкова 
Иванова  

02.03.1990 26 27 Може да се храни 
самостоятелно; 

8. Славка Лилиева 
Иванова 

10.03.1989  32 36 Може да се храни с 
малко помощ 

9. Снежана Славова 
Тодорова 

24.05.1984 38 35 Може да се храни 
самостоятелно; 
Наскоро е боледувала 

10. Цветелина Иванова 
Николова 

24.09.1985 45 45 Може да се храни 
самостоятелно; 

11. Лиза Андреева 
Жекова 

20.04.1991  Лежаща Ръст 102 см Храни се с лъжичка; с 
биберон пие вода 

12. Вера Методиева 
Илиева 

10.12.1986 44 45 Може да се храни 
самостоятелно; 

13. Николай Северинов 
Михайлов 

04.08.1988 58 58 Може да се храни 
самостоятелно; 

14. Николина Иванова 
Петрова 

18.12.1984 63 60 Може да се храни 
самостоятелно; 

15. Мирослав Татянов 
Христов 

25.04.1986 Лежащ Ръст 102 см Храни се с лъжичка; с 
биберон пие вода 

 

 Това накратно са лицата, които ползват тази социална услуга. Тук работят 14 
служителя. Посочила съм какво е финансирането от Държавата и съответно – от 
Общината. Имаме сега преразход при горивото и ще се опитаме да ограничим транспорта. 
Ако имате въпроси, ще се постарая да отговора, макар че съм на тази длъжност само от 
два месеца. 
 2. Айдън Карамехмедов: Аз мисля, че трябва да се разговаря с кмета на общината 
и от дарението, което направи Меглена Плугчиева, да се вземе едно легло, за да се смени 
това, на което лежи Мирославв. Но това ще свършим ние. Има още четири стари железни 
легла, които според мен, трябва да се подменят.  

3. Соня Неделчева – Нечева: За днес менюто за хранене, какво включва? 
4. Илина Манолова – управител на ЦНСТ: Преди малко, видяхте че закусваха с 

кус-кус със сирене. За обяд ще има: супа леща, тас кебаб и крем. Следобедната закуска ще 
е плод. Вечерята ще бъде огретен с кисело мляко. 
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5. Соня Неделчева – Нечева: Тас кебабът, ще могат ли да го ядат? 
6. Илина Манолова – управител на ЦНСТ: Него го пасираме и такава го даваме. 
7. Юсеин Юсеинов: Аз като гледам менюто, те имат предвидено за всеки един ден 

месо: ако супата е с месо, основното ядене е постно и обратно. Често се предлага кисело 
мляко и плодове.  

8. Илина Манолова – управител на ЦНСТ: Би било добре, плодовете да са 
банани, защото с ябълките им е по-трудно. 
 9. Радослав Радев: Служителите, които работят в Центъра – достатъчно ли са. 
Заплатите удовлетворяват ли ви. Искате ли за нещо да ви помогнем? 

10. Илина Манолова – управител на ЦНСТ: Броят на хората се определя по 
методика и там не може да направим нищо. Заплатите са минимални. Аз и колежката 
Нели Стоянова Кръстева пътуваме от Русе до тук и обратно, като заплащаме изцяло 
разходите си, които не са малко. 

11. Стоян Гецов: На предстоящата сесия нали има една точка за заплащане на 85 
% от разходите на пътуващи служители в администрацията и училищата. Да ги 
предложим, тези две жени, да бъдат включени в този списък. Ако нямаме право – да 
видим, дали общината със свои средства не може да поеме тези разходи. 

12. Радослав Радев: Виждам че хигиената тук е добра. Обзавеждането се пази. 
Съгласен съм да се види, какво може да се напвави за заплащането на транспортните 
разходи на тези жени. 

13. Байчо Георгиев: Аз мисля, че разговора ни беше полезен. Първото, което 
трябва да направим е да осигурим едно ортопедично легло за Мирослав. Да видим, как 
могат да се подменят онези четири железни легла. Също така – транспортните разходи на 
управителя и на социалния работник. Предлагам да приключваме. Надявам се срещите ни 
занапред да са на по-често. Ако възникне нещо, с което можем да помогнем като Комисия, 
моля ви да се обадите. Нещо друго. Няма. Предлагам да приемем представената ни 
информация.    

14. Стоян Гецов: Съгласен съм. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема за сведение предложената ни с 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 223/11.05.2012 г. за разглеждане: 
Информация за дейността на “Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


