
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 
ТУРИЗМА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 12 

 

Днес, на23.10.2020 г. от9,00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на 
постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ивайло Пенев Иванов – Председател. 

2. Мехмед Руждиев Мехмедов – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 

5. Румен Манолов Марков – Член.  

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

1. Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 313/13.09.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост” в град Две могили за 2019 г.  

2.Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 314/13.09.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в 

град Две могили за 2019-2020 г 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/14.10.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Две могили за 2021/2022 г 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/20.10.2020 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  



5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/20.10.2020 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2021 

година 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Мюймюнова Феимова за 

раждане на първо дете – Керим Ферди Керимов 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за 

раждане на първо дете – Иван Ясенов Иванов.  

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтян Реджебова Юсеинова за 

раждане на първо дете – Ая Айлин Недретова.  

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова за 

раждане на второ дете – Берин Феимова Керимова  

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/13.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за 

раждане на второ дете – Дилек Исмаилова Азисова.  

С Т А Н О В И Щ А: 

1.Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 313/13.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост” в град Две могили за 2019 г.  

 - Галя Додева –представена e информация за дейността на „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” в град 

Две могили за 2019 г. Към 31.12.2019 год. броя на потребителите в ЦНСТ е 15 лица 

от 33 до 54 годишна възраст. 12 от лицата са с трайно намалена работоспособност 

над 90 % с чужда помощ, 3 са без чужда помощ и могат да водят задоволително 

самостоятелен начин на живот. Екипът, който работи с потребителите се състои 

от трудотерапевт, двама социални работници, управител, мед. сестра, 5 санитари и 

счетоводител. Съгласно утвърдените стандарти се изготвят индивидуални 

планове за здравни грижи, всички лица имат осигурен личен лекар и стоматолог, 

специализирана консултация и болнична помощ при нужда. Ежегодно се 

извършват профилактични прегледи при невролог, психиатър и гинеколог. 

Осигурени са достатъчно санитарни възли с баня, локално парно отопление на 

дизелово гориво, постоянно течаща топла вода, помещение за пране, кухня и 

столова, осигурена е и голяма дневна. На разположение на потребителите има 6 

спални. Необходимо е обновяване на спалните помещения и санитарни възли. 

Чрез направени дарения е подменена легловата база, заедно с нови гардероби и 

матраци. В столовата е 18 извършен ремонт, който включва шпакловане и 



боядисване на стените, закупени са нови маси и столове. Потребителите са се 

включвали активно в културни мероприятия, участвали са в кампанията „Да 

изчистим България за един ден”. Държавното финансиране за 2019г. е било 191 

184,00 лв., а дофинансирането от общината – 5 394.00 лв за храна. 

Предлагам становището на трета комисия да е- предложеният ни проект на 

решение да бъде приет.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение .  

2.Докладна записка от Петя Куцарова с вх. № 314/13.10.2020 г., относно: 

Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в 

град Две могили за 2019-2020 г.  

-Ивайло Пенев –С Решение № 29 по Протокол № 3/20.12.2019 година е приет 

график за 2020 година, относно изготвяне и представяне на отчети и информации 

на редовните заседания на Общински съвет - Две могили. Съгласно същия е 

предвидено представяне на Информация за дейността на „Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания” за 2019-2020 г. Дневният център за пълнолетни 

лица с увреждания в гр. Две могили е разкрит като държавно – делегирана 

дейност със Заповед РД01-2151/22.11.2019 год. на Изпълнителния Директор на 

Агенция Социално подпомагане. Капацитетът му е 10 места, към момента е 

запълнен. Основната цел на Социалната услуга от общността е осигуряване на 

качествен живот, индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до 

семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за 

пълноценно развитие и социално включване, гарантира пълноценното физическо, 

емоционално и познавателно развитие на всяко лице. Задоволяване основните 

жизнени потребности на потребителите от храна, подслон, сигурност, развитие и 

осигуряване на условия за тяхното надграждане. Предоставяне набор от услуги, 

грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за 

общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. 

Гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всеки 

потребител въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение. За 

всяко лице се разработва и прилага индивидуален план за грижи. Провежданите 

дейности в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” включват здравни, 

образователни и трудотерапевтични грижи с оглед постигане на добро здраве, 

целево използване на свободното време и интеграция в обществото. Към 

30.09.2020 год. броя на потребителите на социалната услуга е 10 лица. През 

изминалия период на екипа на ДЦПЛУ бе направена екипна обучителна 

супервизия. Поради настъпилата пандемия бяха преустановени обучителните 

дейности на персонала. Предстои да продължим работа в тази насока - 

придобиване на допълнителна квалификация и умения на екипа. Срещнахме 

трудности при изпълнение на планираните дейности, работата трябваше да бъде 

преструктурирана в условията на COVID – 19, при спазването на всички 

противоепидемични мерки. Целият екип се мобилизира и работния процес не 



прекъсна. Предоставянето на СУ следва да отговаря на определени критерии и 

стандарти, които покриват основните области, свързани с основните жизнени 

потребности на всеки 20 човек – достатъчно храна, подслон и достъпна среда на 

живот, здраве и възможности за личностно развитие и социализация чрез достъп 

до информация, образование и социални контакти в свободното време. На всеки 

потребител е направено досие според „Указания по водене на документацията в 

специализираните институции и социални услуги в общността /за лица/”. Тези 

досиета съдържат задължителните реквизити за ползване на СУ и индивидуален 

план, който се изготвя на 12 месеца и план за здравни грижи. В индивидуалните 

планове се отбелязва в каква насока да се работи и специфичните индивидуални 

потребности на всеки потребител. Тези досиета се водят и съхраняват от 

социалния работник. Здравните досиета се съхраняват и актуализират от 

медицинското лице. По отношение на осигуряването на условия и оборудване, 

необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с 

увреждания в ДЦПЛУ е осигурен санитарен възел, отговарящ на изискванията за 

достъпна среда, постоянно течаща топла вода, осигурена е и голяма дневна за 

трудотерапия. Специалистите имаха задоволително обзаведени кабинети. На 

25.09.2020 г. започна основен ремонт в ДЦПЛУ по проект „Преустройство и 

модернизация на материалната база на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра 

жизнена среда в интерес на потребителите“ във Фонд „Социална закрила”, по 

Компонент 1 „Придобиване на на база за предоставяне на социални услуги“ 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на 

нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база. Това 

ще допринесе по-благоприятни условия на труд на персонала и по-уютна среда за 

потребителите. Това ни дава добър старт в работния процес и възможност за 

качествено предоставяне на услугата. Екипът, който работи с потребителите се 

състои от трудотерапевт, социален работник, управител, санитар и счетоводител. 

По методика числеността на персонала трябва да е 4, към момента са заети 3.5. 

Свободните длъжности – 0.5 е за медицинска сестра. За периода декември 2019 – 

септември 2020 год., от всички потребители е събрана и внесена такса за ползване 

на социална услуга, съгласно „Тарифа за таксите за социалните услуги, 

финансирани от републиканския бюджет”. Сумата от 1678.50 лв., е преведена по 

сметката на Фонд „Социална закрила” в срок оказан в горецитираната тарифа. 

Няма лица, които не заплащат такса и/или дължат такава за стар период. 

Предлагам становището на трета комисия да е- предложеният ни проект на 

решение да бъде приет.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/14.10.2020 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Две могили за 2021/2022 г.  

-Мехмед Мехмедов –С Решение № 29, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол № 3/20.12.2019 г. е приет график за 2020 г., относно изготвяне и 



представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации, които следва 

да бъдат представени на редовните заседания на Общински съвет - Две могили. 

Съгласно същия за 2020 г. е предвидено представяне и приемане на Общинска 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община 

Две могили за 2021/2022 г.“ Общинската стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Две могили е разработена в 

изпълнение на разпоредбата на чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното 

и училищното образование и в съответствие с Областната 24 стратегия за 

подкрепа за личностното развитие на децата и учениците 2021/2022 г. на област 

Русе, приета с Протокол № 1/2020 година на заседание на Областен съвет за 

развитие. Предлагам становището на трета комисия да е- предложеният ни проект 

на решение да бъде приет.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

4 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/20.10.2020 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  

- Юсеин Юсеинов –Във връзка с традиционната подготовка на Културен 

календар за следващата година, ежегодно до 10 ноември председателите на 

народните читалища на територията на Община Две могили представят на кмета 

предложения за своята дейност. Въз основа на направените предложения 

общинска администрация изготвя Културен календар за следващата година, 

който се приема от Общински съвет. Такъв е изготвен и представен за 

разглеждане, като в него много подробно са описани мероприятията, които ще 

бъдат проведени. Предлагам становището на трета комисия да е- предложеният 

ни проект на решение да бъде приет.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

5 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/20.10.2020 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2021 

година.  

-Ивайло Пенев –В съответствие с чл. 26а от Закона за народните читалища, 

председателите на народните читалища на територията на общината ежегодно 

представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година. 

Кметът внася направените предложения в общинския съвет, който приема 

годишна Програма за развитие на читалищната дейност през следващата година. 

Направените от читалищата на територията на общината предложения са 

обобщени в „Програма за развитието на читалищната дейност в община Две 

могили през 2021 г.”, която е предложена на нашето внимание. Предлагам 

становището на трета комисия да е- предложеният ни проект на решение да бъде 

приет.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 



6.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Мюймюнова Феимова за 

раждане на първо дете – Керим Ферди Керимов.  

-Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, поради което предлагам 

станавището на комисията да е: заявлението да бъде уважено.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

7Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 308/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елена Кънчева Христова за 

раждане на първо дете – Иван Ясенов Иванов.  

-Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, поради което предлагам 

станавището на комисията да е: заявлението да бъде уважено.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

8Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 309/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтян Реджебова Юсеинова за 

раждане на първо дете – Ая Айлин Недретова.  

-Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, поради което предлагам 

станавището на комисията да е: заявлението да бъде уважено.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

9Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/07.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова за 

раждане на второ дете – Берин Феимова Керимова. 

-Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, поради което предлагам 

станавището на комисията да е: заявлението да бъде уважено.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 

10Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 312/13.10.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Расимова Исмаилова за 

раждане на второ дете – Дилек Исмаилова Азисова. 

- Юсеин Юсеинов –Всички необходими документи, съгласно изискванията на 

наредбата са представени в срок и са редовни, поради което предлагам 

станавището на комисията да е: заявлението да бъде уважено.  

Разисквания  нямаше, с пет гласа ,,за‘‘,комисията приема предложеното решение . 



 

 

 

 

 

 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в9.30 часа. 
  

Подписали протокола: 
 

 

 

 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Ивайло П. Иванов)                      (Мехмед Р. Мехмедов)            (Галя М. Додева) 

 

 

4. ………………….......  5. ………………......…   
                          (Юсеин А. Юсеинов)        (Румен М. Марков)   

 

 

 

 

 

 

Председател на комисията: 

        
 

                                                                            _________ (Ивайло Пенев) 
 

 

 

 

Секретар   на   комисията: 

        
 

___________ (Мехмед Мехмедов) 
 

 


