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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 32 

 

Днес, на .19.05.2008.т 18.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая 
№ 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Бюджет и финанси”, на което 
присъстваха: 

1. Петър Колев Петров – председател. 
2. Тодор Неделчев Куцаров - секретар. 
3. Красимир Ганчев Кунев – член. . 
4. Микерям Кадир Адям  -член 
5. Йордан Георгиев Великов – член. 
 

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 141 на кмета на общината г-н Дамянов 
относно: Разкриване на специализирана институция за предоставяне на социални 
услуги”Дом за възрастни хора с умствена изостаналост.Приемане проекто бюджет за 2009 г. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров Дома за деца и младежи 
с умствена изостаналост „Света Петка” с. Могилино е предложен за закриваневъз основа на 
извършена окончателта оценка на 27.09.2007 г.от Междоведомствена комисия на основание 
Заповед № РД -02-.223 /18.09.2006 г.на председателя на ДАЗД. Към настоящия момент в 
него домуват 20 деца, които ще бъдат изведени в най-кратък срок и 29 лица, навършили 18 
години за които няма алтернативна социална услуга на територията на нашата Община. 
Капацитетът на съществуващите в Р България Домове за възрастни с увреждания е пълен, 
което допълнително затруднява предоставяното на лицата от Могилино на подходящи 
социални услуги. След закриването на ДДМУИ „Света Петка” ще останат 29 лица – 16 мъже 
и 13 жени. Предложен е бюджет 293 600 лева. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Красимир Кунев: Това е добре което предлага Кмета да се направи от Дом за 
деца в Дом за възрастни хора. Хубаво е, че ще бъде на издръжкаТА на социалното 
Министерство. Доброто е, че Общинска администрация е разработила местна Стратегия за 
развитие на социалните услуги в Община Две могили за периода 2008-2013 г. 

2. Микерям Адям: Предложението на Кмета на Общината го приемам като много 
добра форма за извършване на социални услуги и преди всичко за възрастни хора ,което е 
крайно необходимо. 

 3. Тодор Куцаров: Бюджета за Дома за хора с умствена изостаналост за 2009 г. е 
разбит по тримесечие. В параграфите са включени заплатите на персонала по трудово 
правоотношение, допълните плащания, държавното обществено осигуряване и издръжката 
на дома. Ние трябва да приемем този бюджет и да се надяваме, че тези средства ще бъдат 
подсигурени за доброто функциониране на дома. Направено е разписание на длъжностите 
като са определени 18 броя.  
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 След приключване на разискванията, комисията прие следните становища: 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 5 (четири) гласа „за” ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ да бъде РАЗКРИТ 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ДА БЪДЕ ПРИЕТ БЮДЖЕТА 
ЗА 2009 г., подробно описан в Докладната записка на Кмета на Общината.  

  
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 20.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                               (Петър К. Петров)                                 (Тодор Н. Куцаров)                                   (Красимир Г. Кунев) 

           
 

4. ………………………    5. ………………………   
           (Йордан Г. Великов)                              (Микерям К. Адям) 

 
                                                                                          

 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________________ (П. Петров) 
 
 

Секретар   на   комисията: 
 
 
       __________________ (Т. Куцаров) 

 


