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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ДДМУИ „СВ. ПЕТКА” СЕЛО МОГИЛИНО 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 21.05.2008 г., от 13.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, започна заседание на Временната комисия за ДДМУИ „Св. Петка” село Могилино,у 
на което присъстваха: 

1. Енчо Петров Стоянов – Председател на комисията. 
2. Ахмед Назиф Феим – член. 
3. Велико Димитров Стефанов – член. 
4. Красимир Ганчев Кунев – член.  
5. Пламен Петков Лашев – член. 

 

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

1. Обсъждане на Докладна записка с вх. № 139/19.05.2008 г. на Драгомир Дамянов – 
Кмет на Община Две могили, относно: Закриване на специализирана институция за 
предоставяне на социални услуги в ДДМУИ „Св. Петка” село Могилино. 
 

 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: 
Нашата комисия беше създадена с Решение № 11 по Протокол № 2/21.11.2007 г., с цел да 
се запознае с условията на живот на децата в този дом, слез излъчения филм на BBC и да 
се прецени какво е бъдещето му. Предварителните разчети сочеха, че Дома следва да бъде 
закрит през месец април 2008 г. Това до днес не се е случило. Факт е, че в момента в Дома 
живеят само 49 деца и в скоро време 20 от тях ще бъдат изведени и настанени в други 
домове. Работещите в Дома се притесняват за своето бъдеще и за тях ще бъде по-добре да 
разгледаме още сега докладната внесена от Кмета и да вземем своето решение. Моето 
лично мнение е, че Домът трябва да бъде закрит. В документите за тази сесия е предвидено 
разкриване на нова специализирана институция „Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост”, това означава, че тези 29 деца които оставатще има къде да бъдат 
настанени. Предлагам ви да подкрепим докладната записка.  
  

 В разискванията по проекта участваха: 
1. Ахмед Феим: 
Няма какво да усукваме нещата. Дома в този си вид няма бъдеще поради което 

считам,че Дома би следвало да бъде закрит. Решението обаче според мен трябва да бъде 
допълнено със следното: 

1. Документацията на Дома кой и къде ще съхранява. 
2. Трудовите правоотношения с работниците да бъдат уредени при условията на 

чл.328, ал. 1 т. 1 от КТ. 
3. Сградния фонд да се стопанисва от Кметство с. Могилино. 
4. Разкритата банкова сметка за Дома да бъде закрита, като средствата ако има 

такива да се използват за нуждите на децата в с. Могилино. 
2. Пламен Лашев: 
Аз пак не разбрах какво трябва да решим. Ако закрием Дома да не стане така, че 

децата да няма къде да бъдат настанени?. 
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3. Красимир Кунев: 

 Децата няма да останат на улицата. За техните нужди ще бъде разкрита нова 
специализирана услуга. На всички ни е ясно, че Дома в този си вид не може да съществува. 
Аз подкрепям докладната с допълнението което направи г-н Феим. 

4. Велико Стефанов: 
 При условие, че децата няма да бъдат оставени на улицата да подкрепим 
докладаната. 
 След приключване на разискванията, приехме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Одобрява с 5 гласа „За” предложението за закриването на ДДМУИ „Света Петка” 
с. Могилино, считано от 01.01.2009 г. със следните допълнения: 

1.1. Документацията на Дома да се предаде на  съхранение на дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Две могили. 

1.2. Трудовите правоотношения с работниците да бъдат уредени при условията на 
чл.328, ал. 1 т. 1 от КТ. 

1.3. Сградния фонд да се стопанисва от Кметство с. Могилино. 
1.4. Разкритата банкова сметка за Дома да бъде закрита, като средствата ако има 

такива да се използват за нуждите на децата в с. Могилино. 
 Заседанието на временната комисия завърши в 14.30 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                            (Енчо. П.Стоянов)                          (Ахмед Н. Феим)                                 (Велико С. Димитров) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………   
          (Красимир Г. Кунев)                              (Пламен П. Лашев)   

 
  

                   
 
 


