ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ
ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОТОКОЛ №1
13. 02. 2014 г.

Днес 13.02.2014 г. в зала № 2 на Общинска администрация, гр. Вълчедръм, от
16,30 часа, се проведе заседание на Обществения съвет за социални дейности към
Община Вълчедръм. На заседанието присъстваха 6-ма членове на Обществения съвет –
Корнелия Миланова, Тони Трайков, Камен Димитров, Александър Панов, Мая
Георгиева, д-р Стефанов.Отсъства един – Диана Алексиева.
Заседанието протече при наличие на кворум и с присъствие на предварително
поканените:
- Борислав Захариев – представител на Дирекция “СП”, Вълчедръм;
- Елена Декина – управител на ДВХСУ, Вълчедръм;
- Ганка Михайлова – председател на Клуб на пенсионерите , Вълчедръм;
- Димитрина Димитрова – здравен медиатор в с. Долни Цибър.

Обявеният дневен ред на заседанието бе следния:
1. Утвърждаване на Годишен план за действие по изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Вълчедръм през периода
2015 г. в съответствие с чл. 19 (2) и (3) от ЗСП.
2. Обсъждане и утвърждаване на Годишен план за работа на Обществения съвет за
упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по социално
подпомагане през 2014 г.
3. Отчет за работа на Обществения съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите по социално подпомагане за периода януаридекември 2013 г., съгласно чл. 35 (1) и (2) от ЗСП.
4. Отчет за работата на здравните медиатори в община Вълчедръм през 2013 г.
5. Други.
Председателят на Обществения съвет за социални дейности, г-жа Миланова
откри заседанието и предложи Дневния ред, който бе гласуван от членовете на
Обществения съвет.
Докладчик по т. 1. от дневния ред бе г-жа Корнелия Миланова Тя направи
някои разяснения по Годишния план за действие по изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Вълчедръм през периода 2015 г.
По тази точка от дневния ред д-р Стефанов направи изказване, свързано с
бъдещо предложение до Общински съвет Вълчедръм при актуализация на бюджета за
второто шестмесечие на 2014 г. да се предвиди фонд за хора, които нямат финансови
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възможности и имат огромна нужда от Спешна медицинска помощ. След обсъждане
планът бе гласуван.
Докладчик по т. 2 от дневния ред бе също г-жа Корнелия Миланова. Тя
представи Годишния план за работа на Обществения съвет за упражняване на контрол
при осъществяване на дейностите по социално подпомагане през 2014 г. Планът бе
размножен предварително и раздаден на всеки. Бе направено пояснение, че този план е
с отворен характер и подлежи на промяна, когато е необходима такава.
По втора точка от Дневния ред бе направено изказване от кмета на с. Златия –
г-н Александър Панов, който счита, че местата за храна на възрастни хора към
Домашния социален патронаж са недостатъчни и би трябвало да се помисли за
осигуряване и на други желаещи, още повече, че това е процесс, при който възрастните
хора в общината ще се увеличават все повече. С направеното предложение и след
разисквания бе приет и този план.
Докладчик по т. 3 от дн. ред бе също г-жа Миланова, която представи Отчета
за дейността на Общинския съвет през 2013 г. Отчетът е размножен и раздаден на всеки
от присъстващите на заседанието. Изказване по тази точка направи г-жа Ганка
Михайлова, която попита може ли при раздаване на социалните помощи да присъства и
представител на Пенсионерски клуб, Вълчедръм и възможност за използване от Клуба
на пенсионерите при посещение на голяма група гости от друга община на зала с поголеми размери. Отговор на въпросите направи г-жа Корнелия Миланова, която каза, че
помощите за социално слаби хора се раздават по списъците, които са за безплатно
отпление и не могат да се правят промени. По другия въпрос отговорът е, че зала 1 и
зала 2 в община Вълчедръм винаги могат да бъдат на разположение на пенсионерите.
Във връзка с тази точка от дневния ред Корнелия Миланова помоли
председателя на клуба на пенсионерите във Вълчедръм, както досега са били добри
партньори на Обществения съвет и в бъдеще да съдействат за получаване на
навременна и точна информация за наличие на граждани от Вълчедръм и общината,
които спешно се нуждаят от социална или здравна помощ. След направено обсъждане
Отчетът също бе утвърден.
По точка 4 от дневния ред здравните медиатори - Тони Трайков и
Димитрина Димитрова представиха своите отчети за работа през 2013 г. Направените
изказвания бяха в посока, че тяхната дейност в бъдеще време ще се разширява все
повече от гледна точка на демографската ситуация в общината. Имаше зададен въпрос
от директора на 2-ро у-ще “Иван Вазов” – г-жа Мая Георгиева могат ли медиаторите да
съдействат за връщане на децата в училище. По тази точка изказване направи и кмета
на с.Долни Цибър, че община Вълчедръм не си е свършила работа, като се има предвид,
че Димитрина Димитрова от Д. Цибър за 2014 г. е назначена от м. февруари, а не
януари. Отчетено бе и това, че тя самата малко късно се е обадила в общината.
По точка 5-та г-жа К. Миланова обърна внимание на членовете на Обществения
съвет при всеки проблемен случай да информират ръководството на Обществения
съвет.
С изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Дата: 13. 02. 2014 г.
Гр. Вълчедръм

Председател на Обществения съвет: ……....
/К. Миланова/
Протоколчик: …………………
/Тони Трайков/
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