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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  

№ 15 
Днес, на 13.06.2012 г., от 09.00 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. № 264/11.06.2012 г. 

относно: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към действащ Домашен 

социален патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 “Помощ за дома” по приоритетна ос 

5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на 

интервенция 5.1. “Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна 

финансова помощ в община Две могили. 

2. Разглеждане на Заявление от Цветанка Стоянова Димитрова с вх. № 

266/12.06.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Заявление от Силвен Бедри Ахмед с вх. № 267/12.06.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
 

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. № 264/11.06.2012 г. 

относно: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към действащ Домашен 

социален патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 “Помощ за дома” по приоритетна ос 

5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на 

интервенция 5.1. “Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна 

финансова помощ в община Две могили. 
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2. Разглеждане на Заявление от Цветанка Стоянова Димитрова с вх. № 

266/12.06.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Заявление от Силвен Бедри Ахмед с вх. № 267/12.06.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Преди два месеца, 

близо, гласувахме едно решение, община Две могили да участва с проект по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 “Помощ за дома” по 

приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, 

основна област на интервенция 5.1. “Подкрепа на социалната икономика”. Тъй като тогава 

още не бе ясно дали искаме да правим Център и Звено, сега кмета на общината, предлага 

да бъде разкрито “Звено” към Домашния социален патронаж. Според мен няма причина да 

не приемем предложения ни проект за решение. Срокът за кандидатстване по този проект 

е 29.06.2012 г., а това решение ще е необходимо.   

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Катоприемаме такова решение, не трябва ли в Общинския план 

за развитие, този проект и това звено да бъде записано.  

2. Соня Неделчева – Нечева: След като не ни предлагат такова нещо, значи не е 

необходимо.  
 

По втора точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Цветана Стоянова 

Димитрова от Каран Върбовка е подала заявление за отпускане на еднократна помощ. 

Като основание е посочила, че е инвалид, като живее сама. Има назначен “Личен 

асистент” но той от два месеца е болен и ще продължи да се лекува още дълго. По 

Програмата не могат да го заместят. Затова иска да и отпуснем помощ за да може да си 

наеме някой друг човек от селото, който да и помага по 1 час на дени или при нужда. 

Проверих в администрацията този случай и нещата стоят точно така. Затова моето мнение 

е да уважим това Заявление.   

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Не можем да я оставим така тази жена. Трябва да и 

помогнем. Щом е била включена в Програмата, значи наистина е била нуждаеща. Да се 

уважи.  

 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Подадено е 

заявление от Силвен Бедри Ахмед за отпускане на еднократна помощ за раждане на първо 

дете – Селин Фаик Шемси. Представила е Акт за раждане на детето, декларация, че няма 

да остави същото в специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата 

на детето – Фаик Шемсиев Зюлкяров средно образование. От общинската администрация 

ни е представена справка, от която е видно, че само майката има постоянен адрес в град 

Две могили. Настоящия и адрес е в град Русе. Бащата на детото има постоянен и настоящ 

адрес в село Смирненски. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 

редовно и следва да бъде уважено, но като се отчете обстоятелството, с адреса на бащата 

на детето.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Детето нали е записано, като жител на нащата община. Щом е 

записано, а другия родите има друг адрес, извън общината – 50 % от помощта и край.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема предложения проект за решение, като 

дава съгласие в община Две могилиза да бъде разкрито Звено за услуги в домащна среда 

към Домашния социален патронаж. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението от Цветанка Стоянова 

Димитрова с вх. № 266/12.06.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва 

да бъде уважено.  
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3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението от Силвен Бедри 

Ахмед с вх. № 267/12.06.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 

на първо дете следва да бъде уважено в размер на 50 % от предвидения размер на помощ в 

Наредба № 10, тъй като бащата на детето няма постоянен адрес в община 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) 


