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

 

П Р О Т О К О Л  
№ 83 

Днес, на 20.05.2010 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 молба от Атидже Кадир Реджеб с вх. № 148/28.04.2010 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
2. Разглеждане на молба от Минка Петрова Петрова с вх. № 170/13.05.2010 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
3. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 177/17.05.2010 г., 

относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в Община Две 
могили. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 180/17.05.2010 г., 
относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Красимир Кунев: Г-жа Реджеб е подала 
молба за отпускане на еднократна помощ, поради преживяна от нея злополука в следствие, 
на което си е счупила лявата си раменна става. За проведеното лечение е заплатила 2 600 
лева за поставени импланти. Г-жата е безработна и е регистрирана в Бюрото по труда град 
Две могили. Смятам, че положението, в което е поставена г-жа Реджеб може спокойно да се 
отнесе до изискванията на Наредба № 10. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: От представените документи е видно, че г-жа Атидже Кадир 
Реджеб се нуждае от средства за заплащане на консумативи. Така, че нека да и бъдат 
отпуснати тези средства. 
 2. Ахмед Феим: Молителката е моя първа братовчетка, затова се въздържам от 
коментари. 

По втора точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: Постъпила е молба от г-
жа Минка Петрова, в която моли за отпускане на еднократна помощ във връзка с тежкото си 
финансово състояние и лош социален статус. Вдовица е, безработна е и се грижи за 
психично-болния си син – Руско Петров. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Ахмед Феим: Смятам, че може да се отпусне, макар и минимална помощ. Все пак 

семейството е в тежко положение и има болен човек. 
2. Красимир Кунев: Болестта на сина на г-жа Петрова е параноидна шизофрения, 

която не може да се лекува. Като имаме впредвид цялостното семейно положение, смятам 
че може да се отпусне помощ. 

По трета точка от дневния ред докладва Ахмед Феим: Дирекция „Социално 
подпомагане” предлага да приемем Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. в 
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Община Две могили, която е трета за нашия мандат. Отделът за „Закрила на детето” 
познава най-добре проблемите, които са на наша територия и са разработили тази 
програма. Предлагам да я приемем, като се надяваме да се работи по нея.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Тодор Куцаров: Има много въпроси заложени във връзка с децата с увреждания и 
деца в неравностойно положение и работа с маргинализираните групи от населението. Не е 
лошо в предстоящото решение да заложим и оформянето на отчет за изпълнението на 
програмата от Дерекция „Социално подпомагане”.  
 2. Красимир Кунев: Предложената Общинска програма за закрила на детето е 
разработена на базата на националната програма за закрила на детето, която всяка година 
се издава от Агенцията за закрила на детето. Повечето разглеждани въпроси са със срок 
постоянен и са основи в заложените планове за закрила на децата. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Тодор Куцаров: През м. януари 
приехме стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010 - 2015 г. В изпълнение 
на тази стратегия се налага да приемем този план, който е свързан с Областния план за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Ахмед Феим: Това са ни реалните възможности. Хубаво беше да работим по 
проекта за „Старческия дом” и „Дома за възрастни с увреждания”, но поради липса на 
финансови средства през тази година това не може да стане. 
 2. Красимир Кунев: Въпросният план е разработен на базата на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги . Много точно е показано какви социални услуги 
се развиват в Общината и съответно тяхното финансиране. Основно парите идват от 
оперативните програми и по-малко от общинския бюджет – Домашен социален патронаж. За 
настоящата ситуация Държавата и Общината, смятам че социалните услуги са на едно 
добро ниво, което има развитие и е добре да приемем предложения план. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Атидже Кадир Реджеб за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

2.  Комисията с 3 (три) гласа „за” счита, че молбата на Минка Петрова Петрова за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

3.  Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Общинска програма за закрила на детето 
за 2010 г. в Община Две могили. 

4.  Комисията с 3 (три) гласа „за” приема Общински план за развитие на 
социалните услуги за деца и възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
             (Ахмед Н. Феим)                             (Красимир Г. Кунев)                (Тодор Н. Куцаров) 

  
       Председател на комисията: 
 

                  ____________ (Ахмед Феим) 
 

Секретар     на      комисията: 
 

_____________ (Кр. Кунев) 


