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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  

№ 51 
 

Днес, на 13.10.2014 г., от 09.30 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. Стоян Георгиев Гецов – секретар. 
3. Соня Петрова Неделчева – Нечева – член. 
4. Байчо Петров Георгиев– член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Радослав Косев Радев – член. 
7. Христина Димитрова Ефтимова – член. 
Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

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

Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия:  
 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 
именно: 

1. Разглеждане на Заявление с вх. № 360/16.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Таня Манолова Илиева, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 361/18.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Айтен Нутфиева Юсеинова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 366/23.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 371/01.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Бахар Илханова Хасанова, живееща в град Две могили за 
раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 359/16.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Севдим Ашим Асан, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 146. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 365/19.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николай Димитров Христов, живеещ в град Русе, на 
улица „Тодор Икономов” № 4. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 370/01.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Вихрен” № 11. 

8. Разглеждане на Молба с вх. № 378/06.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 17. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 382/13.10.2014 г., 
относно: Промяна седалището на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”. 

 

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? 

Против. 
Въздържали се. 

 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална 
политика” с 7 (седем) гласа “За”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се” 
прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Заявление с вх. № 360/16.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Таня Манолова Илиева, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 361/18.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Айтен Нутфиева Юсеинова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 366/23.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 371/01.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Бахар Илханова Хасанова, живееща в град Две могили за 
раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 359/16.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Севдим Ашим Асан, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 146. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 365/19.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николай Димитров Христов, живеещ в град Русе, на 
улица „Тодор Икономов” № 4. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 370/01.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Вихрен” № 11. 

8. Разглеждане на Молба с вх. № 378/06.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 17. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 382/13.10.2014 г., 
относно: Промяна седалището на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”. 

10. Посещение на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и среща- 
разговор с учителския състав. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: В Общинският 
съвет е постъпило заявлението на Таня Манолова Илиева, живееща в град Две могили за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 
27.08.2014 г. е родила второто си дете – Павел Илиев Михайлов. Приложила е 
Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 
в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 
от която е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя е с постоянен и настоящ 
адрес в град Две могили, а бащата на детето – Илия Бориславов Михайлов е с постоянен 
адрес в град Велинград и настоящ адрес в град Две могили. Заявлението следва да се 
уважи, но не в пълен размер. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Тук трябва да се приложи чл. 3, ал. 2 от Наредба № 10.  
2. Стоян Гецов: Каквото се полага на майката, да се дава.   
По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет 

е постъпило заявлението на Айтен Нутфиева Юсеинова, живееща в град Две могили за 
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отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 
02.08.2014 г. е родила второто си дете – Асан Акифов Хасанов. Приложила е 
Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 
в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 
от която е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя и бащата на детето – Акиф 
Хасанов Юсеинов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Тук нещата са ясни 
– следва да се уважи заявлението в пълен размер. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм. Нека се уважи заявлението. 
По трета точка от дневния ред докладва Сона Неделчева – Нечева: В 

Общинският съвет е постъпило заявлението на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две 
могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че 
на 28.08.2014 г. е родила второто си дете – Николай Десиславов Петров. Приложила е 
Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 
в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 
от която е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя е с постоянен адрес в град 
Две могили и настоящ в град Свищов, а бащата на детето – Десислав Стоянов Петров е с 
постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Заявлението трябва да се уважи. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: И двамата имат постоянен адрес в Две могили, поради 

което няма проблем да получат помощта в пълен размер.  
2. Радослав Радев: Няма да спорим. Щом е за дете, да се дава в пълен размер. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският 

съвет е постъпило заявлението на Бахар Илханова Хасанова, живееща в село Баниска за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 
02.08.2014 г. е родила първото си дете – Десислав Десиславов Димитров. Приложила е 
Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 
в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 
от която е видно, че новороденото дете е първо за майката. Тя е с постоянен и настоящ 
адрес в село Баниска, а бащата на детето – Десислав Димитров Начев е с постоянен и 
настоящ адрес в град Русе. Този случай е като първото заявление, което разглеждахме. Да 
се уважи частично. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Няма друга възможност. Да се уважи, но не в пълен 

размер. 
По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молбата на Севдим Ашим Асан, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 146. В нея той твърди, че семейството му е шестчленно, безработни 
са и нямат никакви средства, за да си закупят дърва за огрев за зимния период, да си 
платят тока, водата и т.н. Моли ни за помощ. Действително положението на хората не е 
леко, но не може да давама пари за дърва на всеки. Така и други ще подадат подобни 
молби. Предлагам да не се уважава тази молба.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Така е. Идва зима и сега някои хора се сещат, че нямат дърва. 

Съгласен съм да не се уважава тази молба. 
2. Радослав Радев: И без това по сметката няма кой знае какви средства. 
По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Областна 

администрация е постъпила молбата на Николай Христов с вх. № 94-02-237/16.09.2014 г., 
която е препратена от Областният управител в Община Две могили. В нея г-н Николай 
Христов моли за съдействие за отпускане на еднократна финансова помощ за 
ремонтирането на покрива на къщата на майка му Йова Тодорова Христова, находяща се в 
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село Широково. Той твърди, че нуждата от ремонт е възникнала вследствие на 
проливните дъждове през тази година. Двамата с майка си са инвалиди и нямат нито 
физическата, нито финансовата възможност да поправят покрива на къщата сами. Молят 
ни за помощ. Аз мисля, че тази молба също не бива да се уважава. Да, дъждове имаше, но 
на територията ни не е обявявано бедствие, следствие на тях. Освен това, Николай има 
още двама братя. От молбата не става ясно, какво е тяхното отношение към проблема.   

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Наистина, хората имат проблем, но нямаме основание по 

наредбата да отпуснем каквато и да било помощ. 
2. Христона Ефтимова: Да не се уважава тази молба. 
По седма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Вихрен” № 11. В нея той твърди, че е болен от диабет. Живее на семейни начала с Гинка 
Маринова Йосифова. И двамата са безработни и нямат никакви странични доходи. В 
много затруднено финансово положение са. Моли ни да му отпуснем еднократна 
финансова помощ. Имали сме и друг път подобни молби. Отказвали сме. Затова 
предлагам и сега да бъде отказана такава помощ. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Да бъде отказана помощ. Някой хора разбраха, че Общинският 

съвет раздава помощи и се наредиха на опашката. Трябва да бъдем по-взискателни. 
2. Айдън Карамехмедов: До края на годината има още два месеца, а парите по 

сметката за помощи е на привършване. 
По осма точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: В Общинският 

съвет е постъпила молбата на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 17. В нея той твърди, че е претърпял инфаркт. Предстои му 
оперативно лечение за отпушване на клапа на сърцето. Безработен е и няма никакви 
странични доходи. Нуждае се от средства, за да си закупува необходимите лекарства за 
провеждане на лечението. Моли ни за помощ. Предлагам тази молба също да не бъде 
уважавана. Ако трябва да съберем от себе си пари и да ги дадем на Валентин. 

В разискванията по осма точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Говорих с кмета на селото. Валентин действително е 

претърпял инфаркт. Има нужда от средства за да продължи лечението си. Но съм съгласен 
с предложението на Христина да съберем от комисията пари и да му ги дадем.. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Вадете по 20 лева и да решаваме въпроса със 
собстевни средства. 

По девета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: С ПМС № 
19/07.02.2014 г. са одобрени средства от Закона за държавния бюджет на РБ за 2014 г. за 
изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите”. В тази връзка, за община Две могили, в град 
Две могили е предвидена сумата от 532 121 лева за: „Медицински център и Център за 
обществена подкрепа”. Работата по обекта скоро ще приключи. По тази причина, кметът 
иска съгласието ни, ЦОП да бъде преместен в ремонтираната сграда. При всички 
положения, на новото място, работещите в центъра, ще имат по-добри условия за работа. 
Аз ще гласувам „За”.  

В разискванията по девета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Ами това е решено още преди да се почне ремонта на 

поликлиниката. Третият етаж е предвиден за ЦОП. Така че няма какво повече да 
коментираме. Да дадем съгласието си.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Това решение е формално, според мен. 
По десета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Дойдохме днес 

заедно с членовете на образователната комисия при Вас, за да чуем какви са вашите 
проблеми в началото на учебната година, готови ли сте за зимата и разбира се – в какво 
можем да ви бъдем полезни като съветници.  

В разискванията по десета точка взеха участие:  
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1. Елка Цанева – дирекор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две 

могили: Учебната година започна нормално. Броят на паралелките е същият както 
миналата година – 24. Заредени сме с гориво за зимата. Имаме спечелени два проекта. 
През тази седмица ще оборудваме трети кабинет с компютри. Ще подменим оборудването 
в класните стаи. Проблем за мен са тоалетните, които трябва да се ремонират.  

2. Искрен Бандьов – учител: Аз благодаря на общинските съветници, че 
посещават днес училището ни. Действително, вчера получих новите компютри, с които 
ще обзаведем трети кабинет. Но и другите ни два кабинета са в добро състояние. Така че 
продължаваме да работим. Ако може да направите нещо за вътрешното пространство на 
училището. Трябва да се преасфалтира, според мен. 

3. Георги Маринов – учител: Аз бих поискал съдействие за големия спортен 
салон. Там са нужни сигурно около 50 000 лева и ще имаме един хубав салон, където 
децата, ще могат спокойно и приятно да прекарват часовете по физкултура. Но после, 
заповядайте да видите на място. 

4. Байчо Георгиев: От това, което казахте, считам, че първо трябва да бъдат 
отремонтирани тоалетните. На второ място – преасфалтирането на вътрешния двор. На 
трето – големия физкултурен салон. Но ако първите две могат да се осъщствят през 2015 
г., като се предвидят необходимите средства в бюджета, но така стоят нещата със салона. 
За там имахме проект, който не беше одобрен. Но в тази насока трябва да се мисли. 

5. Мехмед Чолаков: Имате ли проблеми с храненето на децата? 
6. Елка Цанева – дирекор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две 

могили: Не, нямаме проблем. Храненето е организирано. Децата заплащат по 1 лева, а 
училището дофинансира с още 0.60 лева.  

7. Айдън Карамехмедов: Така мисля и аз. Можем да предвидим средства в 
бюджета за 2015 г. и да започнем от тоалетните. Но аз предлагам да се разходим из 
училището и на място да видим как стоят нещата. 

 

Общинските съветници съвместно с директора на училището минават по 

етажите на училището. Разглеждат обзавеждането на класните стаи, състоянието 

на тоалетните, физкултурния салон и плувния басейн.  

 8. Елка Цанева – дирекор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две 

могили: Аз благодаря за посещението ви и се надявам и друг път да ни гостувате. Ако 
можете да ни помогнете с нещо, ще бъдем благодарни. 

9.  Айдън Карамехмедов: Разбира се, ще предвидим средства от бюджета за 
училището за извършване на необходимите ремонти в него.  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 360/16.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Таня Манолова Илиева, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов следва да бъде уважено, като бюджетната 
комисия се съобрази с обстоятелството, че бащата на детето няма постоянен адрес на 
територията на общината. 

2. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 361/18.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Айтен Нутфиева Юсеинова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 366/23.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 371/01.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Бахар Илханова Хасанова, живееща в град Две могили за 
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раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров следва да бъде уважено, като 
бюджетната комисия се съобрази с обстоятелството, че бащата на детето няма постоянен 
адрес на територията на общината. 

5. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 359/16.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Севдим Ашим Асан, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 146 не следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 365/19.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николай Димитров Христов, живеещ в град Русе, на 
улица „Тодор Икономов” № 4 не следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 370/01.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Вихрен” № 11 не следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 378/06.10.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 17 не следва да бъде уважена. Членовета на комисията събраха 
от себе си сумата от 140 лева, която ще му бъде предоставена за продължаване на 
лечението. 

9. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” дава съгласието си, на социалната услуга: Център за общетствена 
подкрепа” да се предостави третия етаж от сградата – публична общинска собственост с 
акт № 21/17.12.1997 г. с административен адрес: град Две могили, улица „Христо Ботев” 
№ 19. 

10. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” постигна съгласие да предложи в бюджета на община Две могили за 
2015 г. средства за извършване на ремонт на тоалетните в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” 
град Две могили.  

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

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

  

 

 

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

 

 

7. ….…………..…… 
                         (Христина Д. Ефтимова) 
 

       Председател на комисията: 
 

 

 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 


