
 1

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 41 
 

Днес, 21.02.2014 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. № 69/12.02.2014 г., 
относно: Приемане на годишен план на действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в Община Две 
могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 83/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 84/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Людмила Юлианова Йорданова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 85/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 86/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, 
живееща в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 87/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, 
живееща в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 88/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш, живееща в 
град Две могили, на улица „Видин” № 15. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 91/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Боянова Янкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 97/25.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Кирилова Ашикова, 
живееща в град Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 15. 
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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. 

 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. № 69/12.02.2014 г., 
относно: Приемане на годишен план на действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в Община Две 
могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 83/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 84/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Людмила Юлианова Йорданова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 85/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 86/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, 
живееща в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 87/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, 
живееща в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 88/17.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш, живееща в 
град Две могили, на улица „Видин” № 15. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 91/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Боянова Янкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 97/25.02.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Кирилова Ашикова, 
живееща в град Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 15. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпила е 
докладна записка, относно приемането на годишен план на действие по изпълнението на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в 
Община Две могили. Общинската администрация е разработила Общинска стратегия за 
развитие на социални услуги за деца и възрастни в Община Две могили за периода 2010-
2015 год., приета с наше Решение № 596 по Протокол № 45/29.01.2010 год. Ежегодно 
администрацията изготвя Общински план за развитие на социалните услуги, които 
съгласува с Дирекция „Социално подпомагане” и Обществен съвет към Общински съвет, 
преди приемането му на сесия на Общински съвет. Общинският план описва развитието 
на социалните услуги за съответната година, предвидените мерки за социално включване, 
дейности по развитието на партньорства и работа в мрежа, както и предприетите мерки за 
развитие на човешките ресурси, ангажирани в социални дейности в Общината. 
Социалните услуги, които предлага Общината са: Център за обществена подкрепа, Център 
за настаняване от семеен тип, Защитено жилище за възрастни с увреждания, Общинско 
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предприятие „Обществено хранене”, с дейност Домашен социален патронаж, Дом за 
стари хора, Дневен център за възрастни хора,  Дом за възрастни с деменция, Дейност 
„Личен асистент” –ОПРЧР, „Помощ в дома” по ОПРЧР дейност „домашен помощник”, 
Клубове на пенсионера и инвалида, Обществена трапезария. Предлагам ви планът да бъде 
приет. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
 По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Постъпило 

е заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Сибел Бехтиева Насуфова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което предлагам заявлението да 
бъде уважено. 
 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Следващото заявление 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете е на Таня 
Георгиева Йорданова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви предлагам заявлението да бъде 
уважено. 

Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Следващото 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо на 
Десислава Иванова Цанкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на 
Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което предлагам заявлението да 
бъде уважено. 
 Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Следващата молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ е от Цанка Василева Маринова, живееща в 
град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че двамата 
със съпругът и – Марин Йосифов Маринов са безработни. Нямат никакви доходи, парите 
не им стигат за нищо, нито за отопление, нито за сметки и храна. Моли ни за помощ, за да 
си платят тока и водата. Предлагам ви молбата да бъде уважена. 

Разисквания по пета точка не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Следващата молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ е от Марин Йосифов Маринов, в която той 
твърди, че двамата със съпругата му – Цанка Василева Маринова нямат никакви доходи, 
парите не им стигат за нищо, нито за отопление, нито за сметки и храна. Моли ни за 
помощ, за да си закупи дърва за отоплителния сезон. Предлагам ви молбата на г-н 
Маринов да бъде уважена. 
 Разисквания по шеста точка не бяха направени.  

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпила е 

молбата на Саиме Исуф Ибиш, в която тя твърди, че съпругът и – Алим Салим Ибиш е 
починал след дълго боледуване на 30.01.2014 г. От три години г-жа Ибиш е безработна и 
няма никакви доходи. Моли ни за помощ, за да си плати разходите направени по 
погребението на съпруга и. Предлагам ви молбата на г-жа Ибиш да бъде уважена. 
 Разисквания по седма точка не бяха направени.  

По осма точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Постъпило е 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете на 
Ирена Боянова Янкова. Всички необходими документи съгласно изискванията на Наредба 
№ 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето – 
Пламен  Крумов Иванов не е жител на Община Две могили, поради което ви предлагам 
заявлението да бъде уважено на 50 %. 
 Разисквания по осма точка не бяха направени.  

По девета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Следващата молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ е от Искра Кирилова Ашикова, живееща в 
град Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 15, в която тя ни моли да и отпуснем 
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еднократна финансова помощ за погребението на съпругът и – Александър Симеонов 
Ашиков, който е починал внезапно на 25.02.2014 г. Предлагам ви молбата да бъде 
уважена. 
 Разисквания по девета точка не бяха направени.      

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Докладна записка от Николай Христов 
с вх. № 69/12.02.2014 г., относно: Приемане на годишен план на действие по 
изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2015 г. в Община Две могили. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Сибел Бехтиева 
Насуфова 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 Таня Георгиева 
Йорданова 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 Десислава Иванова 
Цанкова 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 Цанка Василева 
Маринова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

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

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Саиме Исуф Ибиш за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Ирена Боянова 
Янкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете следва да бъде 
уважено на 50 %. 

9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Искра Кирилова 
Ашикова 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: 

 

                 ____________ (Айдън Карамехмедов) 

  

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


