
 1

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

 

П Р О Т О К О Л  

№ 58 
 

Днес, на 24.04.2015 г., от 10.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 13, 
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. 
Заседанието бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че същото 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 с изх. № 148/21.04.2015 г., относно: Отчет за изпълнението 

на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 2014 г. 
2. Разглеждане на Докладна записка с изх. № 149/21.04.2015 г., относно: Отчет за изпълнение на 

Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. 
3. Разглеждане на Докладна записка с изх. № 150/21.04.2015 г., относно: Приемане на 

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. в община Две могили 
4. Разглеждане на Заявление с вх. № 132/03.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Рабие Нуриева Юсеинова. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 121/20.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Кадрие Лютфиева Юсеин, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Лютфиджан Хюсеин Раиф. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 142/17.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 
14. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 143/20.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йонко Красимиров Ангелов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” 
№ 132. 

8. Разглеждане на Молба с вх. № 155/22.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йорданка Николаева Алексиева, живееща в град Две могили, на улица „Тодор 
Каблешков” № 27. 

 
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. 

 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 с изх. № 148/21.04.2015 г., относно: Отчет за изпълнението 
на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 2014 г. 
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2. Разглеждане на Докладна записка с изх. № 149/21.04.2015 г., относно: Отчет за изпълнение 

на Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. 
3. Разглеждане на Докладна записка с изх. № 150/21.04.2015 г., относно: Приемане на 

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. в община Две могили. 
4. Разглеждане на Заявление с вх. № 132/03.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Рабие Нуриева Юсеинова. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 121/20.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Кадрие Лютфиева Юсеин, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Лютфиджан Хюсеин Раиф. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 142/17.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 
14. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 143/20.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йонко Красимиров Ангелов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” 
№ 132. 

8. Разглеждане на Молба с вх. № 155/22.04.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йорданка Николаева Алексиева, живееща в град Две могили, на улица „Тодор 
Каблешков” № 27. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Отчетът за 2014 г. съдържа 
информация за хората с увреждания, които живеят на територията на общината, както и какви 
социални услуги се предоставят, а именно: Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село 
Могилино,  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост град Две 
могили, Център за обществена подкрепа град Две могили. Дадена е информация за услугата „Домашен 
социален патронаж”, клубове които са учредени в общината, като и за проектите „Обшествена 
трапезария”, „Подкрепа за достоен живот”, „Помощ в дома”. Посочено е, че в момента са работи по 
новия проект „Подкрепа за достоен живот”. Като цяло отчетът се повтаря с този от миналата година, но 
то няма как да е и различно. Предлагам да приемем отчетът. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: В отчетът са посочени средствата, с които общината 

дофинансира Защитеното жилище за хора с умствена изостаналост и Центърът за настаняване от 
семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – повече от 50 000 лева, като повече от 
половината от тях са неразплатени. Трябва да се търсят възможности тези разходи да се минимизират.  

2. Стоян Гецов: От този отчет виждам, че хората с увреждания, които живеят в общината са 
около 7%, което не е никак малко. Да приемаме отчетът. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинският съвет е внесен за 
разглеждане Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. В него са са 
посочени основните приоритети, по които се работи на територията на общината. Част от 
информацията, която се съдържа в Отчетът за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на 
социални услуги за деца и възрастни за 2014 г. се намира и в този отчет, затова няма да повтарям 
нещата. В отчетът е дадена информация за общинската образователна система, която обхваща две 
общински и едно държавно  училища, две целодневни детски градини с три филиала. В отчетът е 
акцентирано на въпроса за здравето на децата, на работата на МКБППМН и на ОДК „Д-р Димитър 
Пангелов”. Нека приемем и този отчет.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Както каза, някой от нещата се повтарят от първия отчет. Но нещата в този 

отчет са повече статистика. Но нека да го приемем. 
2. Юсеин Юсеинов: Аз също предлагам да го приемем. 
По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: След като обсъдихме и 

приехме отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2014 г., следва 
докладната записка за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. Тук към 
приоритетите са изписани и дейностите, които следва да се изпълнят. Те са нови, а са същите, като в 
предходните години. По тази причина, да приемем Програмата за 2015 г. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Наистина нещата са едни и същи, само годината е друга. Но да 

приемем тази програма и да вървим нататък. 
2. Радослав Радев: Така е. Да приемем тази програма. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет е постъпило 

заявлението на Алиме Раамиева Моллова, живееща в град Две могили за отпускане на еднократна 
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финансова помощ за раждане на детето Рабие Нуриева Юсеинова. Приложила е Удостоверение за 
раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата образование и нотариално заверена 
декларация, че няма да остави децата си за отглеждане в специализирана институция. От Общинската 
администрация ни е предоставена справка, от която е видно, че новороденото е второ за майката. Тя и 
бащата на детето – Нури Юсеинов Моллов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. 
Предложението ми е, заявлението да бъде уважени. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева:  Всичко им е изрядно. Да се уважи заявлението. 
По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет е постъпило 

заявлението на Кадрие Лютфиева Юсеин, живееща в град Две могили за отпускане на еднократна 
финансова помощ за раждане на детето Лютфиджан Хюсеин Раиф Рабие Нуриева Юсеинова. 
Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави децата си за отглеждане в 
специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, от която е 
видно, че новороденото е второ за майката. Тя и бащата на детето – Хюсеин Раиф Юсеин са с 
постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Предложението ми е, заявлението да бъде уважени. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов:  Този случай е като предното заявление. Да го уважим. 
По шеста точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет е постъпила 

молба от Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две могили за отпускане на еднократна 
финансова помощ, необходима и за детето Северени, който е болен от детска церебрална парализа. По-
точно парите са необходими за закупуване на детска инвалидна количка, тъй като средствата, които 
получават от Дирекция „Социално подпомагане” за нея са недостатъчни. Ние от години познаваме това 
дете и винаги, когато има възможност го подпомагаме. Така смятам, че трябва да направим и сега. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев:  Няма какво да коментираме. Да се уважи молбата. 
По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Йонко е ученик в 12 клас. 

Семейството му живее бедно и не може да отиде на бал. В същото време, това не го пише в молбата му, 
той е добър ученик. Вероятно ще иска да продължи образованието си, но поради липса на средства, ще 
спре до тук. Предлагам ви да уважим молбата.  

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Да направим нещо за това момче. Да съберем пари от нас, а с тези 

пари, които ще му отпуснем, да може да отиде на бал. 
2. Соня Неделчева – Нечева: Идеята е добра. Не вярвам да има съветници, които да откажат 

да дадат средства за момчето. 
3. Айдън Карамехмедов: Ако искате, аз мога да заведа момчето в Русе и да го облека за бала с 

всичко необходимо. Ще ви кажа колко пари съм похарчил и ще съберем пари само от нас. Другите 
членове на комисии не мисля, че е необходимо да занимаваме. 

4. Радослав Радев: Така да направим. 
По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Следващата молба, касае човек 

който наскоро загуби съпруга си. Той работеше в търговското ни дружество. Няма да преразказвам 
нещата. Нелепа история. Предлагам да уважим тази молба. 

В разискванията по осма точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Не ми се коментира. Да уважим молбата. 
 

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” приема Докладна записка с изх. № 148/21.04.2015 г., относно: Отчет за 
изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 
2014 г. 

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

“въздържал се” приема Докладна записка с изх. № 149/21.04.2015 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. 

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

“въздържал се” приема Докладна записка с изх. № 150/21.04.2015 г., относно: Приемане на 
Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. в община Две могили. 
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4. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявлението с вх. № 132/03.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Рабие Нуриева Юсеинова следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявлението с вх. № 121/20.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Кадрие Лютфиева Юсеин, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Лютфиджан Хюсеин Раиф следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Молбата с вх. № 142/17.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две могили, на 
улица „Радецки” № 14 следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Молбата с вх. № 143/20.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Йонко Красимиров Ангелов, живеещ в село Бъзовец, на 
улица „Георги Димитров” № 132 следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Молбата с вх. № 155/22.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Йорданка Николаева Алексиева, живееща в град Две могили, 
на улица „Тодор Каблешков” № 27 следва да бъде уважено. 

 
Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 

 
 
 


