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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  

№ 57 
 

Днес, на 18.03.2015 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. 
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. № 69/19.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 81/27.02.2015 г., относно Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 60/10.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Осогово” № 17. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 61/10.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Правда Асенова Жорова, живеещ в град Две могили, на 
улица „Мусала” № 12. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 70/19.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, 
на улица „Пирин” № 2. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 84/05.03.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, 
на улица „Тончо Стисков” № 29. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 88/09.03.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Донка Асенова Демирева, живееща в град Две могили, 
на улица „Радецки” № 22. 

8. Разглеждане на Докладна записка на Николай Христово с вх. № 106/13.03.2015 
г., относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на  социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община 
Две могили  

 

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” със 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. № 69/19.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 81/27.02.2015 г., относно Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 60/10.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Осогово” № 17. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 61/10.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Правда Асенова Жорова, живеещ в град Две могили, на 
улица „Мусала” № 12. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 70/19.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, 
на улица „Пирин” № 2. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 84/05.03.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, 
на улица „Тончо Стисков” № 29. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 88/09.03.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Донка Асенова Демирева, живееща в град Две могили, 
на улица „Радецки” № 22. 
 8. Разглеждане на Докладна записка на Николай Христово с вх. № 106/13.03.2015 
г., относно: Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на  социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община 
Две могили.  

 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинския съвет 
е постъпило заявление с вх. № 69/19.02.2015 г. на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в 
град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В него 
тя твърди, че на 10.02.2015 г. е родила второто си дете – Шебнем Юсменова Шакирова. 
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 – Юсмен Шакиров Билялов са с постоянен и настоящ адрес в град Две 
могили. Предлагам, заявлението да се уважи. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Заявлението е редовно подадено. Приложени са всички 

изискуеми документи. Да се уважи.  
3. Айдън Карамехмедов: Да се отпусне еднократната помощ. 
По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Това 

заявление е като първото. То е с вх. № 81/27.02.2015 г. на Петя Валентинова Куцарова, 
живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
дете. В него тя твърди, че на 20.02.2015 г. е родила второто си дете – Тонислав Николаев 
Куцаров. Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено 
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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 – Николай Тодоров Куцаров са с постоянен и настоящ адрес в град Две 
могили. Нямаме основания, да се не уважава. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Да, това е така. Да се отпуска еднократната помощ. 
2. Радослав Радев: Съгласен съм. 
По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинския съвет е 

постъпила молба с вх. № 60/10.02.2015 г. на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Осогово” № 17. В нея той твърди, че е трайно безработен, от дълги 
години е болен от диабет. Поради заболяването си е необходимо да се храни 
здравословно, да си закупува лекарства, за което не разполага с никакви средства. Няма 
никакви странични доходи, от никъде не получава нищо. За да се пенсионира по болест са 
му необходими 12 месеца стаж, но никъде не го вземат на работа. Моли ни за помощ. 
Предвид постъпилата молба, поисках информация от Дирекция „Социално подпомагане” 
град Две могили по случая. От представената справка е видно, че Милен Бейков Йорданов 
е регистриран в Дирекция „Бюро по труда”. От 01.03.2014 г. до 31.10.2014 г. е получавал 
месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП в размер на 65 лева месечно, но от 01.11.2014 г. 
помощта е прекратена. От ДСП не е подпомаган по реда на други нормативни документи. 
Нямаме основание за го подпомогнем. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Така е. По наредбата нямаме такава възможност. Да се отпускат 

пари за храна.  
2. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм. Ако отпуснем, за следващия месец ще има 

поне десетина такива молби. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинския 

съвет е постъпила молба с вх. № 61/10.02.2015 г. на Правда Асенова Жорова, живееща в 
град Две могили, на улица „Мусала” № 12. В нея тя твърди, че се грижи сама за детето си, 
което е на 3 години. Живее в една стая в необитаема къща, без ток, вода и отопление. 
Безработна е, няма никакви доходи и никаква помощ от никъде. Моли ни за помощ, за да 
си закупи дърва за огрев за зимния период. Иска да се грижи за детето си, но 
обстоятелствата я притискат и ако се наложи ще остави детето си за отглеждане в приемно 
семейство. Предвид постъпилата молба, поисках информация от Дирекция „Социално 
подпомагане” град Две могили по случая. От представената справка е видно, че Правда 
Асенова Жорова не е регистрирана в Дирекция „Бюро по труда”. От 01.09.2014 г. 
получава месечна помощ по реда на чл. 7 от ЗСПД за едно дете в размер на 35 лева 
месечно. От страна на ДСП не е подпомагана по реда на други нормативни документи. 
Също считам, че не трябва да се уважава.  

В разискванията по четвъта точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Аз също така мисля. Има „Социална служба” в Две 

могили. Да се обърне към ная и те да и помогнат.   
2. Юсеин Юсеинов: Доколкото ми е известно, те работят по въпроса.  
По пета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинския съвет е 

постъпила молба с вх. № 70/19.02.2015 г. на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село 
Чилнов, на улица „Пирин” № 2. Тя е ръководител на Самодейна група за изворен фолклор 
„Чилновски баби” в село Чилнов. В молбата си твърди, че групата е получила покана от 
Българо – албанското дружество да участва в концерт по случай 24 май в град Тирана. 
Обръщат се и към нас, Общинските съветници за отпускане на помощ съгласно нашата 
Наредба № 10. Е веднъж вече им отпускахме помощ, но те прекаляват. Да не се уважава.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Стефка прекалява. Не можем да и отпускаме средства 

всеки път, когато тя иска. Ето, групата от село Широково, ми се оплака, че от Общината 



 4
не са подпомагани. А нали ставаше преди дума, поне веднъж в годината певческите 
групи да са на разноски на общината.  

2. Айдън Карамехмедов: Наистина така беше. Аз също съм против, на Стефка да и 
се отпускат средства. Читалището в село Чилнов разполага с необходимите средства, но 
не иска да си ги харчи. Искат да бъдат на разноски на общината, защото веднъж, въпреки 
липсата на такъв текст от наредбата, им дадохме пари да отидат до Швеция.  

По шеста точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинския съвет е 
постъпила молба с вх. № 84/05.03.2015 г. на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. В нея тя твърди, че двамата със съпруга си са 
безработни. Имат дете на 4 години – Ростислав Валентинов Николов, който страда от 
заболяване на сърцето, за което е необходимо да се проведе лечение в град София. Нямат 
никакви доходи и ни молят да им отпуснем еднократна помощ, за да могат да заведат 
детето си на преглед в София. Тук трябва да помогнем. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Щом става дума за дете, аз съм „за”. 
2. Соня Неделчева – Нечева: Родителите само да представят послед съответните 

оправдателни документи. 
По седма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинския съвет 

е постъпила молба с вх. № 88/09.03.2015 г. на Донка Асенова Демирева, живееща в град 
Две могили, на улица „Радецки” № 22. В нея тя твърди, че е безработна и и предстои да и 
бъде извършена операция по повод липом, за която не разполага с необходимите средства. 
Моли ни за помощ. Аз съм против. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  

1. Радослав Радев: И аз съм против.  Тази операция представлява премахване на 
мастна тъкан.  

2. Сона Неделчева – Нечева: Не можем да помогнем на всички и за всичко 
каквото се сетят.  
 По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: 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. В тази връзка, тя ежегодно 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. 
Общинския план описва развитието на социални услуги за следващата 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. По тази причина и при условие, че няма 
промени в социалните услуги, които се предоставят на наша територия, предлагам да 
приемем предложеният ни проект за решение. 

В разискванията по осма точка взеха участие:  

1. Христина Ефтимова: Защо плана е за 2016 г., при условие, че стратегията е за 
периода 2010 – 2015 г.  

2. Сона Неделчева – Нечева: Защота такава е процедурата. От тази година, да се 
планират социалните слуги за следващата година в общината. 

3. Айдън Карамехмедов: Да приемем предложеният ни план за социалните услуги 
за 2016 г. 

 

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. № 69/19.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова следва да бъде уважена. 
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2. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 81/27.02.2015 г., относно Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две могили 
за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 60/10.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Осогово” № 17, не следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 61/10.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Правда Асенова Жорова, живеещ в град Две могили, на 
улица „Мусала” № 12, не следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 70/19.02.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село Чилнов, 
на улица „Пирин” № 2,  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. № 84/05.03.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село Кацелово, 
на улица „Тончо Стисков” № 29 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. № 88/09.03.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Донка Асенова Демирева, живееща в град Две могили, 
на улица „Радецки” № 22 не следва да бъде уважена 

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

“въздържал се” приема Годишният план за действие по изпълнението на Общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община 
Две могили, съгласно Докладна записка на Николай Христово с вх. № 106/13.03.2015 г.. 

 

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) 


