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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  

№ 53 
 

Днес, на 21.11.2014 г., от 10.00 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. 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. 

На заседанието присътва и Илина Манолова – управител на ЦНСТ град Две 

могили. 

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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 436/10.11.2014 г., 

относно: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две 

могили за 2014 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 437/10.11.2014 г., 

относно: Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 2014 година 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 421/31.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на 

улица „Назъм Хикмет” № 13. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 422/31.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, живеещ в село Кацелово, на 

улица „Трети март” № 14. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 445/14.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на 

улица „Русалка” № 24. 

6. Разглеждане на Заявление с вх. № 447/17.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, живееща в град Две могили 

за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

7. Разглеждане на Заявление с вх. № 453/17.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 
 

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? 

Против. 

Въздържали се. 
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 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 436/10.11.2014 г., 

относно: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две 

могили за 2014 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 437/10.11.2014 г., 

относно: Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 2014 година 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 421/31.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на 

улица „Назъм Хикмет” № 13. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 422/31.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, живеещ в село Кацелово, на 

улица „Трети март” № 14. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 445/14.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на 

улица „Русалка” № 24. 

6. Разглеждане на Заявление с вх. № 447/17.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, живееща в град Две могили 

за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

7. Разглеждане на Заявление с вх. № 453/17.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Днес, дойдохме 

тук при Вас за да чуем какви са вашите проблеми и какво можем да помогнем, ние като 

общински съветници. Тук сме заедно с образователната комисия. Така че, не се 

притеснявайте.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Запознах се подробно с предоставената ни информация. 

За разлика от предходната година, сега е по-подробна. Има, според мен, несъотвествие в 

щатните бройки в Центъра. Трябва да са 13, а са посочени само 11. Посочени са и 

финансовите средства, които са изразходвани до 31.10.2014 г. Сумата за дофинансиране 

от общината е значителна – 22 270 лв. Посочени са и лицата, направили дарение в полза 

на ЦНСТ. Предлагам, предоставената ни информация да бъде приета. 

2. Илина Манолова – управител на ЦНСТ град Две могили: Щатните ни бройки 

са 13. На шеста страница от информацията са посочени ошще 3 бройки санитари. 

Отделно, аз освен управител съм и социален работник. Въпреки това, щатаът не ни е 

достатъчен и не сме в състояние да осигурим както смените си, така и почивките на 

перосанала. Ако има възможност, от Бюрото по труда, да ни предоставят допълнително по 

някоя от техните програми две или три бройки. Така ще решим много от проблемите, 

които стоят пред нас, от много време. 

3. Айдън Карамехмедов: За периода има починали две лица. Как процедирате в 

такива случаи? 

4. Илина Манолова – управител на ЦНСТ град Две могили: Издирваме 

родителите и организираме тяхното погребение в съответствие с тахната воля. 

5. Юсеин Юсеинов: Да приемем предоставената ни информация и да преминем 

към следващата точка от дневния ред. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Следващата докладна записка касае Защитеното жилище в село Могилино. Както и 

в предишни информации, управителят се е постарал да ни предостави максимално 

подробна информация за жилището. Предлагам да приемем информацията. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
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1. Христина Ефтимова: Тук също има някакво несъответствие с щатните бройки  

спрямо тези в ЦНСТ. Тук са 6 при 10 потребителя, а при ЦНСТ са 13 при 15.   

2. Радослав Радев: Предполага се, че в ЗЖ случаите са по-леки.   

3. Христина Ефтимова: Вероятно, но не е така. 

4. Стоян Гецов: Ако може и тука да се види, чрез Бюрото по труда да се отпуснат 

някакви бройки, които да подпомогнат персонала. 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица 

„Назъм Хикмет” № 13. В нея той твърди, че от дълги години заедно със съпругата си са 

безработни и нямат постоянни доходи. Едно от децата им страда от срастване на втори и 

трети пръст на дясната ръка, което му причинява силни болки и по цели нощи плаче. 

Скоро му е направена операция за отлепяне на единият пръст. Сега се налага да направят 

операция за отлепяне и на другият пръст, след което са нужни посещения при 

рехабилитатор за раздвижване. Нуждаят се от средства. Моли ни за помощ. Нека да 

уважим молбата, но да не му са дават парите на ръка. Да постъпим както предишният път.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Аз не искам да се занимавам повече с Яшар. Той 

постоянно ме търси и иска пари. Детето му е втора грижа. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Да се уважи молбата, но да не се дават парите на 

ръка.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Велизар Любомиров Славов, живеещ в село Кацелово, на улица 

„Трети март” № 14. В нея той твърди, че баща му е починал, а майка му живее в град Русе. 

Живее и се издържа сам. На 19 години е и няма постоянна работа. Нуждае се от средства, 

за да си закупи дърва за огрев за зимния сезон. Моли ни за помощ. Момчето е от нашето 

село. Сега е ученик в 12 клас. Велизар има по-голям и по-малък брат. Те не искат пари – 

искат дърва, за да изкарат зимата. Мисля, че молбата следва да се уважи. 

В разискванията по четвръта точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Ако му бъдат дадени дърва, трябва да се провери, дали не са 

продадени. Защото големият брат има такива наклонности. 

2. Радослав Радев: Дайте да им дадем пет кубика дърва, за да могат да изкарат 

зимата. 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинския съвет е 

постъпила молбата на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица 

„Русалка” № 24. В нея той твърди, че има заболяване на щитовидната жлеза, боледува от 

две години. Има малко дете на 2 години. Лекува се с диазепан, но той много му вреди, 

поради което се налага да си направи оперативна интервенция, за която са му необходими 

средства. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 250 лева. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Аз съм против. Представените към молбата зоказателства 

се недостатъчни, за да преценим, дали да бъде отпусната помощта или не. 

2. Стоян Гецов: Съгласен съм с г-жа Ефтимова. Нека да представи още 

доказателства за заболяването си. Много други хора като него имат същото и не искат 

помощ от нас.  

По шеста точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В 

Общинският съвет е постъпило заявлението на Полина Николаева Колева, живееща в град 

Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея 

твърди, че на 18.10.2014 г. е родила първото си дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

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 град Две могили, а бащата на детето – Дионис Сотиров 
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Джомаков е с постоянен адрес в град Две могили и настоящ адрес в град Варна. 

Предлагам, заявлението да бъде уважено. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Няма спор. Представени са всички изискуеми по нарадбата 

документи. 

По седма точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинския съвет е 

постъпило заявлението на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две могили за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 

06.10.2014 г. е родила първото си дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 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 адрес в град 

Две могили и настоящ адрес в град Русе, а бащата на детето – Юмер Мехмедов Юмеров е 

с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. За се отпусне исканата помощ. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Съглесен съм. 

 

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” предлага Информация за дейността на Център за настаняване от семеен 

тип град Две могили за 2014 година да бъде приета. 

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

“въздържал се” предлага Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино 

за 2014 година да бъде приета. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 421/31.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на 

улица „Назъм Хикмет” № 13 следва да бъде уважена, но средствата да се предоставят, 

след като бъде извършен съответният разход за детето. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 422/31.10.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, живеещ в село Кацелово, на 

улица „Трети март” № 14 следва да бъде уважена, като му бъда предоставени 5 куб. дърва, 

за което да се осъществи контрол, същите да бъдат използвани по предназначение, а не – а 

да бъдат продадени. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 445/14.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на 

улица „Русалка” № 24 не следва да бъде уважена, тъй като няма представени достатъчно 

убедителни доказателства за противното. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 447/17.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, живееща в град Две могили 

за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 453/17.11.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова следва да бъде уважено. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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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) 

 

 

 


