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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  

№ 43 
 

Днес, 16.04.2014 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. № 166/14.04.2014 г., 

относно: Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

за деца и възрастни за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 173/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 174/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков, живеещ 

в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 175/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев, живеещ в 

град Две могили, на улица „Люлин” № 9. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 176/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, 

живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 5. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 180/16.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова 

Стоянова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Полина Николаева 

Николова. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 181/16.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова, 

живееща в село Бъзовец за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 

Няма. 
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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. № 166/14.04.2014 г., 

относно: Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

за деца и възрастни за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 173/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 174/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков, живеещ 

в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 175/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев, живеещ в 

град Две могили, на улица „Люлин” № 9. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 176/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, 

живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 5. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 180/16.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова 

Стоянова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Полина Николаева 

Николова. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 181/16.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова, 

живееща в село Бъзовец за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: На Общинския съвет 

е представен Отчет за изпълнението на общинската стратегия за развитието на социалните 

услуги за деца и възрастни за 2013 г. В отчета са изброени социалните услуги, които се 

осъществяват на територията на Община Две могили, а именно: 

 1. Център за обществена подкрепа град Две могили; 

 2. Защитено жилище село Могилино; 

3. Център за настаняване от семеен тип град Две могили 

4. Домашен социален патронаж 

 Дадена е информация за проектите, които са осъществявани през 2013 г. на 

територията на Общината, а именно: 

1. Проект „Обществена трапезария”; 

2. Проект „Подкрепа за достоен живот”; 

3. Проект „Помощ в дома”. 

 Обърнато е внимание и на Клубовете, които функционират в Община Две могили. 

С това отчетът се изчерпва. Според мен в този отчет трябваше да бъде дадена по подробна 

информация за: 

  1. Децата в най-ранна възраст – до 6 години. Има ли деца, които са изоставени от 

родителите и настанени в специализирани институции. Какво се прави за тях за да бъдат 
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изведени оттам и реинтегрирани в биологичните им семейства. Обхванати ли са всички 

деца в предучилищната възраст.  

 2. Какво е направено за децата, които не са обхванати, отпаднали и в риск от 

отпадане от училище.  

3. Какво се прави за младите семейства с деца, за хората с увреждания, за самотно 

живеещите възрастни хора.  

Известно ни е, че Албена Анчева Иванова, която е настанена в ЦНСТ в град Две 

могили, миналата година падна от прозореца на втория етаж. По тази причина, беше 

хубаво да разберем, какво ние направихме за изясняване на случая и какви мерки са взети, 

за да не се случва втори такъв.  

4. Какво е направено до настоящият момент за разкриване на Дневен център за 

стари хора и възрастни с увреждания. 

5. Какво се случва с изграждането на Дома за възрастни хора с деменция в село 

Могилино и Дома за стари хора в село Острица.  

Като цяло въпреки тези пропуски в отчета, ви предлагам той 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 

Ваня Костадинова Иванова. 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 втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Следващата молба за 

отпускане на еднократна финансова помощ е от Неврие Раимова Наимова, живееща в село 

Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. В нея тя твърди, че е безработна, разведена 

и живее сама. Няма никакви доходи, живее много мизерно, като има дни в които дори 

няма пари за хляб. Моли ни за помощ. Предлагам молбата да не бъде уважена, тъй като г-

жа Наимова не отговаря на условията цитирани в нашата Наредба № 10. 

Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващата 

молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Иван Ангелов Рашков, живеещ в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. В нея той твърди, че е на 27 години и е 

опериран от тумор и има спешна нужда от средства за лекарства. Безработен е и няма 

никакви странични доходи. Моли ни за помощ. Предлагам ви молбата на г-н Рашков да 

бъде уважена, тъй като става въпрос за млад човек. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Следващата молба за 

отпускане на еднократна финансова помощ е от Илия Иванов Илиев, живеещ в град Две 

могили, на улица „Люлин” № 9. В нея той твърди, че е ученик в ПГСС „К. А. Тимирязев” 

град Две могили и тази година му предстои бал. Живее с майка си, която е пенсионерка и 

нямат никакви странични доходи. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова помощ, 

с която да си посрещне разходите за бала. Предлагам ви молбата на г-н Илиев да бъде 

уважена. 

Разисквания по пета точка не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Следващата молба 

за отпускане на еднократна финансова помощ е от Анифе Мехмедова Салиева, живееща в 

село Чилнов, на улица „Люлин” № 5. В нея тя твърди, че страда от застойна хипертонична 

болест на сърцето. Съпругът и – Руси Асенов Иванов е безработен и нямат никакви 

доходи. Моли ни за помощ, за да може да си закупува ежемесечните лекарства 

необходими и за лечението. Предлагам молбата да не бъде уважена, тъй като г-жа Салиева 

не отговаря на условията цитирани в нашата Наредба № 10. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени.  

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващото 

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете е на 
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Кристина Красимирова Стоянова. Всички необходими документи съгласно изискванията 

на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на 

детето не е жител на нашата община, поради което ви предлагам заявлението да бъде 

уважено на 50 %. 

Разисквания по седма точка не бяха направени.  

По осма точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Следващото заявление 

за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете е на Севил 

Наджиева Ахмедова. 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 осма 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. № 166/14.04.2014 г., относно: Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2013 година. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Ваня Костадинова 

Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва да 

бъде уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Неврие Раимова Наимова 

за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Иван Ангелов Рашков за 

отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Илия Иванов Илиев за 

отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Анифе Мехмедова 

Салиева за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че зцаявлението на Кристина 

Красимирова Стоянова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете следва да бъде уважено на 50 %. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Севил Наджиева 

Ахмедова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете следва 

да бъде уважено. 

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) 


