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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 28 
 

Днес, 14.03.2013 г., от 09.00 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. Айдън Сабриев Карамехмедов – Председател на комисията. 
2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 
3. Стоян Георгиев Гецов – член. 
4. Байчо Петров Георгиев – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Радослав Косев Радев – член. 
Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  
 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 
Председател на Общинския съвет. 

Айдън Карамехмедов :  
 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 
именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/11.03.2013 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2013 година, представен с 
Докладни записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 105/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова 
Ангелова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Йоан Владимиров 
Димитров. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 106/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Исмигюл Джевдетова 
Юсеинова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Алиса Юсеинова 
Зейнелова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 107/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Евгениева Янкова, 
живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – Елина Ивелинова Янкова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 108/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Росен Русков Василев, живеещ 
в град Две могили, на улица „Русалка” № 30. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 109/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща 
в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, да стане дневен ред на 

настоящото заседание на Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална политика”, 
моля да гласува с вдигане на ръка. 

За – 6гласа. 
Против- 0. 
Въздържали се – 0. 
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 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Здравеопазване и 
социална политика” с 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/11.03.2013 г., 
относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2013 година, представен с 
Докладни записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 105/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова 
Ангелова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Йоан Владимиров 
Димитров. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 106/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Исмигюл Джевдетова 
Юсеинова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Алиса Юсеинова 
Зейнелова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 107/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Евгениева Янкова, 
живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – Елина Ивелинова Янкова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 108/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Росен Русков Василев, живеещ 
в град Две могили, на улица „Русалка” № 30. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 109/11.03.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща 
в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Представен ни е за втори път за приемане проекто – бюджетът на Общината.  
Нашето желание бе да се увеличат заплатите на медицинските сестри. Това е 

направено и заплатите им се увеличиха с 60 лева, но аз имам едно конкретно 
предложение, а именно: 
 1. От разходите за ЦНСТ от „Местни дейности” сумата 49 021 лева да бъде 
намалена с 15 000 лева. Същите да бъдат прехвърлени в капиталови разходи в параграф 
52-00. Става въпрос за парния котел на ЦНСТ, който да бъде реконструиран или да бъде 
закупен нов, за да се премине на по-алтернативно гориво за да се намалят разходите за 
отопление за вбъдеще. 
 Предлагам с тези промени бюджетът отново да бъде приет. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
 По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Цветелина Станиславова Ангелова от град Две могили. 
В него заявява, че е родила първото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, 
Удостоверение за завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 
адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 
заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 
 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Исмигюл Джевдетова Юсеинова от град Две могили. В 
него заявява, че е родила второто си дете. Представила е Удостоверение за раждане, 
Удостоверение за завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 
адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 
заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 
 Разисквания по трета точка не бяха направени.  
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По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Кристина Евгениева Янкова от село Бъзовец. В него 
заявява, че е родила първото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, 
Удостоверение за завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 
адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 
заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 
 Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпила е Молба от Росен Русков от град Две могили за отпускане на 
еднократна финансова помощ. В нея той твърди, че е безработен, като съпругата му – 
Албена Здравкова Асенова също е безработна. Токът им е спрян, детето им не посещава 
училище от 10 дни, защото нямат средства да му купят обувки. Предлагам молбата на г-н 
Василев да не бъде уважена. 

Разисквания по пета точка не бяха направени.  
По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпила е Молбата на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец. В нея тя 
твърди, че е болна от паркинсон тежка форма, като в следствие на това са и правени две 
операции от дискова херния и движението и е много затруднено. Съпругът и Мехмед 
Хасанов Мехмедов е безработен. Лично познавам г-жа Мехмедова и положението и е 
наистина много тежко, затова ви предлагам да уважим молбата и. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени.     

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема бюджета на Община Две могили за 
2013 година, представен с Докладни записки вх. № 42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Цветелина 
Станиславова Ангелова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Исмигюл 
Джевдетова Юсеинова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Кристина Евгениева 
Янкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва да 
бъде уважено. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Росен Русков Василев за 
отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Емне Иса Мехмедова за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. ….………….....… 2. ………..…..…....…  3. ….……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)   (Соня П. Неделчева – Нечева)                        (Стоян Г. Гецов) 

  

4. ……..……….…… 5. …..…..…………            6. …...……….… 
       (Байчо П. Георгиев)                        (Юсеин А. Юсеинов)                                      (Радослав К. Радев) 

 

 
       Председател на комисията: 
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                 ____________ (Айдън Карамехмедов) 

  

 

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


