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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  
№ 76 

 

Днес, на 25.01.2010 г., от 16.00 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. Ахмед Назиф Феим– Председател на комисията. 
2. Красимир Ганчев Кунев – секретар. 
3. Тодор Неделчев Куцаров – член. 
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 
1. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 25/20.01.2010 г., 

относно: Предоставяне на помещения – публична общинска собственост за нуждите на 
„Център за обществена подкрепа” в град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 26/20.01.2010 г., 
относно: Отмяна на решение № 122 по Протокол № 12/23.05.2008 г. на Общински съвет за 
приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни и 
приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни в 
Община Две могили 2010 – 2015 г.  

3. Разглеждане на Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 
г., относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

 

По първа точка от дневния ред докладва г-н Красимир Кунев: Така 
предложеният вариант за решение не е пълен. В него дори не е написано в кое населено 
място ще се изгради този ЦОП. Според мен, основанието ни трябва да бъде: чл. 21, ал. 1, т. 
8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
3, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с § 28 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2010 г., чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал. 3 от 
Наредба  № 7 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 
права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе и Докладна записка № 25 от 
20.01.2010 г., а самото решение трябва да има следния вид:  

1. Дава съгласието си Община Две могили да участва с проект „Център за 
обществена подкрепа” в град Две могили, област Русе по Опративна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2007 – 2013 г”, приоритетно направление 5 „Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2 „Социални 
услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, по 
схема: „Социални услуги за социално включване”. 

2. За целите на проекта да бъде предоставен имот – частна общинска собственост по 
Акт № 2173 от 20.01.2010 г. на Кмета на Община Две могили, област Русе, а именно: 
Самостоятелно обособено помещение с площ от 86 (осемдесет и шест) квадратни метра, 
състоящо се от три стаи и санитарен възел, заемащо югоизточната част на първия етаж в 
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„Жилище за специалисти – ІІ”, построено в урегулиран поземлен имот І – 803, 804, 805 
(римско едно, тире, осемстотин и три, запетая, осемстотин и четири, запетая, осемстотин и 
пет) в квартал 82 (осемдесет и две) по устройствения план на град Две могили, област Русе, 
представляващ дворно място с площ от 3 100 (три хиляди и сто) квадратни метра, находящ 
се в град Две могили, област Русе, на булевард „България” № 69, в който дава съгласие да 
бъде извършен ремонт за нуждите на проекта. 

3. Декларира, че в срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящото решение, 
няма да бъда променян статута и предназначението на имота, подробно описан в точка 2 
(две). 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на решението. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Г-н Ахмед Феим: Идеята за ЦОП е добра, но решението не може да сеприеме във 
вид, който нисе предлага. 
 2. Г-н Тодор Куцаров: На сесията да предложим този вариант на Красимир кунев. 

По втора точка от дневния ред докладва г-н Тодор Куцаров: Предложена ни е 
нова стратегия за социалните услуги. Ние имаме такава от 2008 г. Но в края на 2009 г. е 
приета Областна стратегия с нови критерии и изисквания. По тази причина, ни се предлага 
да отменим сега действащата и да приемем нова. Предлагам да подкрепим това 
предложение. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Г-н Красимир Кунев: Стратегията е разработена много подробно. Остава някой 
да я прочете и да я изпълнява. 
 2. Г-н Ахмед Феим: Тази стратеия е нормално следствие на Областната стратегия и 
е съобразена с изискванията и за развитието на социалните услуги в региона. 

По трета точка от дневния ред докладва г-н Ахмед Феим: Бюджетът в областта 
на здравеопазването и социалните дейности е разработен според възможностите ни. За 
здравеопазването са предвидени 2,2 % от бюджета, като акцента пада върху осигуряване 
дейноста на детската ясла и кабинетите за обслужване на детските и учебните заведения. 
Малко средства има и за поликлиниката. Предлагам да подкрепим бюджета в този му вид  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Запознах се с бюджета и смятам, че трябва да го подкрепим. 

2. Г-н Красимир Кунев: За социалните дейности, акцента пада върху домашния 
патронаж, Защитено жилище и ЦНСТ в град Две могили. Общо средсвата за около 300 000 
лева или 11 %. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  

 

С Т А Н О В И Щ А: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” предлага да се приеме решението за ЦОП във 

вида предложен от Красимир Кунев. 
2. Комисията с 3 (три) гласа „за” е съгласна да бъде отменено решение № 122 по 

Протокол № 12/23.05.2008 г. на Общински съвет за приемане на Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни и да бъде приета новата Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни в Община Две могили 2010 
– 2015 г.  

3. Комисията с 3 (три) гласа „за”  приема предложения проект за бюджет на 
Община Две могили за 2010 г. по отношение на здравеопазването и социалните дейности. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 
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Подписали протокола: 

 

 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

  
       

Председател на комисията: 
 
 

                  ____________ (Ахмед Феим) 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


