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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  

№ 6 
 

Днес, на 14.02.2012 г., от 10.00 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. 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 Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

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. № 617/27.01. 

2012 г. относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2012 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

624/06.02.2012 г. относно: Приемане на Програма за реализиране на 

общественополезни дейности в Община Две могили, от лица в трудоспособна 

възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане.  

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на проекта 

за 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. № 617/27.01. 

2012 г. относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2012 г.  

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 

624/06.02.2012 г. относно: Приемане на Програма за реализиране на 

общественополезни дейности в Община Две могили, от лица в трудоспособна 

възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане.  
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По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Пред вас е 

проектобюджета на Община Две могили за 2012 г.. Аз ще коментирам само това, 

което касае нашата комисия.  

С този бюджет Общината иска да продължи водената до момента данъчна и 

социална политика.  

За здравеопазване, социални осигуровки, подпомагане и грижи в бюджета от 

4 994 515 лева са предвидени 446 837 лева. Това представлява приблизително 9 % 

от него. 

Средствата се формират, както следва: 

1. За здравеопазване: 

1.1. Издръжка на дейности с държавен характер – 95 011.72 лева; 

1.2 Издръжка на дейности с общински характер – 23 681.47 лева; 

2. За социални осигуровки, подпомагане и грижи: 

1.1. Издръжка на дейности с държавен характер – 166 270.51 лева; 

1.2 Издръжка на дейности с общински характер – 142 088.82 лева; 

1.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 25 107.50 лева. 

За какво са предвидени тези средства: 

1. За издръжката на Детската ясла – 40 521 лева, от които: 

1.1. Държавното финасиране (заплати и осигуровки) – 35 191 лева; 

1.2. Издръжка от местни приходи – 5 330 лева. 

2. За училищно и детско здравеопазване – 56 121 лева, от които: 

2.1. Държавното финасиране (заплати и осигуровки) – 31 632 лева; 

2.2. Държавното финасиране (издръжка кабинети) – 13 350 лева; 

2.3. Текущ ремонт медицински кабинети – 11 139 лева. 

3. Други дейности по здравеопазването – 7 500 лева, от които: 

3.1. Издръжка от местни приходи – 4 000 лева; 

3.2. Текущ ремонт за Здравните служби в село Острица и село Каран 

Върбовка – 3 500 лева. 

4. ЦНСТ – 123 825 лева, от които: 

4.1. Държавното финасиране – 108 825 лева; 

4.2. Дофинансиране с местни дейности – 15 000 лева. 

5. Защитено жилище – 68 960 лева, от които: 

5.1. Държавното финасиране – 58 960 лева; 

5.2. Дофинансиране с местни дейности – 10 000 лева. 

6. Домашен социален патронаж – 140 460 лева, който изцяло са от местни 

дейности. 

7. Клубовете на пенсионера и инвалида – 7 870 лева. 

8. Програми за временна заетост – 1 580 лева. 

Отделно има предвидени 10 000 лева за разпределение по Решение на 

Общинския съвет.  

Така стоят нещата. Предлагам да приемем предложения ни проектобюджет 

на Община Две могили за 2012 г. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Аз не разбирам защо дейности, за които се 

казва, че са 100 % държавна дейност трябва да дофинансираме с местни приходи. 

Имам предвид ЦВСТ, Защитеното жилище. Предвидените 25 000 лева за тях могат 

да се използат за нещо друго. Не разбирам. Аз ще гласувам “въздържал се”.  

 2. Айдън Карамехмедов: В Докладната записка се споменава за Центъра за 

обществена подкрепа, но той не е предвиден в този бюджет.  



 3 
3. Радослав Радев: Защото не се знае още с какъв капацитет ще бъде. Като 

кажат – тогава ще се формира издръжката му. Вероятно и там ще се наложи да се 

дофинасира. Но Общината има нужда от такав Център. Аз предлагам да приемем 

бюджета в предложения ни вид.  

4. Стоян Гецов: Администрацията най-добре познава каква е ситуацията и 

след като те са го предложили в този вид, предлагам да го подкрепим.  

По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Тази 

Програма не знам защо ни се дава да я приемаме, при условие, че Кмета на 

Общината и Директорът на “Социално подпомагане” – Две могили са я утвърдили. 

Ако имаме предложения да я променим – какво става? Или нашият акт е формален. 

В момента в Общината действа друга такава Програма. По тази причина, предлагам 

решението да бъде допълнено с т. 2, в която да бъде записано, че отменяме, 

считано от 01.02.2012 г. предишната. Инъче по съдържанието на Програмата – 

няма какво да коментирам?    

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: Предложението на Соня е резонно. Предлагам да я 

подкрепим.  
  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 5 (пет) гласа „За” и 1 (един) глас “Въздържал се” приема 

Проектобюджета на Община Две могили за 2012 г. в частта здравеопазване, 

социални осигуровки, подпомагане и грижи. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „За” приема Приемане на Програма за 

реализиране на общественополезни дейности в Община Две могили, от лица в 

трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане, кото счита, 

че проекта за решение следва да бъде допълнен с точка 2 с текст: “Отменя, считано 

от 01.02.2012 г. Програма за реализиране на общественополезни дейности в 

Община Две могили, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно 

социално подпомагане, приета с Решение № 710 по Протокол № 51/05.08.2010 г.  

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


