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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  

№ 8 
Днес, на 21.03.2012 г., от 13.00 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. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 
2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 
3. Стоян Георгиев Гецов – член. 
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Радослав Косев Радев – член. 
Същото бе открито от Байчо Георгиев – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 
Байчо Георгиев – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 
именно: 

1. Разглеждане на Заявление на Маргарита Атанасова Стефанова с вх. № 119-
677/15.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Молба на Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов с 
вх. № 110-668/08.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Молба на Димитринка Василева Йорданова с вх. № 112-
670/09.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба на Цвятко Дончев Атанасов с вх. № 114-672/12.03. 2012 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Стойка Георгиева Раднева с вх. № 110/13.03. 2012 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба на Гюлюмсер Билялова Младенова с вх. № 132-
690/21.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131-
689/21.03.2012 г. относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги 
за деца и възрастни за 2013 г. в община Две могили. 

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 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Заявление на Маргарита Атанасова Стефанова с вх. № 119-
677/15.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Молба на Младен Найденов Иванов и Славчо Найденов Иванов с 
вх. № 110-668/08.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Молба на Димитринка Василева Йорданова с вх. № 112-
670/09.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
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4. Разглеждане на Молба на Цвятко Дончев Атанасов с вх. № 114-672/12.03. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
5. Разглеждане на Молба на Стойка Георгиева Раднева с вх. № 110/13.03. 2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
6. Разглеждане на Молба на Гюлюмсер Билялова Младенова с вх. № 132-

690/21.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
7. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131-

689/21.03.2012 г. относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги 
за деца и възрастни за 2013 г. в община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Постъпило е Заявление 
от Малгарита Атанасова Стефанова от град Две могили. В него заявява, че на 21.02.2012 г. 
е родила детето Николай Бончев Маринов. Представила е Акт за раждане на детето, 
декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, документи за 
завършено от нея и бащата на детето – Бончо Маринов Бонев образование. От общинската 
администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата родители имат 
постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Съгласно изискванията на Наредба № 10, 
това заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: През тази година в общината се раждат поне досега повече 
момчета. Предлагам да уважим заявлението за еднократна помощ за раждане на второ 
дете.  

По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Имаме 
подадена молба за еднократна помощ от двама братя-близнаци, който искат еднократна 
помощ, за да завършат образованието си, тъй като са ученици последна година в ПГСС в 
град Две могили. Семейството им било финансово затруднено, а те двамата – карат 
курсове за любители-шофьори. Към молбата си няма приложено нищо. От Дирекция 
“Социално подпомагане” са представили справка, от която е видно, че майката на 
момчетата е лице с трайно увреждане, а бащата е безработен. Поради навършване на 20 
годишна възраст, момчетата не се подпомагат по чл. 7, ал. 1 от ЗСПД. Предлагам тази 
молба да не се уважава. Първо на първо, тя не е окомпректована, както би трябвало, и 
второ – момчетата всъщност искат средства да им се плати курса за любители-шофьори. В 
наредбата ни няма такава възможност.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: За съжаление, родителите на момчетата от години са 
трайно безработни, но не само защото няма работа. Съгласен съм с предложението да не 
се отпуска помощ.  

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващата 
молба е от Димитринка Василева Йорданова. Твърди че е инвалид заради очите. Предстои 
и преглед. Нуждае се от лекарства и нови очила. Има инвалидна пенсия в размер на 115 
лева и не може да покрива разходите си. Моли за помощ. Аз считам, че молбата и трябва 
да я уважим.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: От справката от “Социално подпомагане” се вижда че тя няма 
семейство, вероятно – няма и деца, които да се грижат за нея. Не е подпомагана през 
последните две години. Да и се помогне, макар и минимално. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Имаме подадена  
молба от Цвятко Дончев Атанасов от град Две могили. Твърди, че е погребал майка си, 
като направил разходи за 320 лева. От тях – 180 все още не са платени, а 140 – е взел 
назаем от познати и трябва да ги връща. Безработен е. Моли за помощ. Приложил е 
смъртен акт и удостоверение за наследници. В предходното заседание на общинския съвет 
разглеждахме такъв казус и в следващите месеци, повярвайте – ще има много други 
такива молби. Една чака, след тази.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
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 1. Стоян Гецов: За съжаление, вероятно този човек се нуждае от помощ, но 
документите му не са изрядни. Затова предлагам да отложим вземането на решение по 
тази молба. Да се изискват още документи и на едно следващо заседание да решим. 
Предлагам да процедираме и с другата такава молба. 

2. Юсеин Юсеинов: Съгласен съм двете молби да ги отложим за разглеждане за 
друго заседание, за да бъдат събрани още доказателства за семейното и имотното 
състояние на молителите. 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев:  

Следващата молба е на Стойка Георгиева Раднева, но съгласно предложението на 
Стоян Гецов – я отлагаме за разглеждане на някое от следващите наши заседания.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Точно така.  
По шеста точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Тази молба е от 

Гюлюмсер Билялова Младенова от Кацелово. Тя иска помощ за лечение на детето и – 
Билян Росенов Младенов, който страда от хронична бъбречна недостатъчност. Нуждае се 
от трансплантация на бъбрек, тъй като е със само един. Майка му трябва да направи 
изследвания, за да се види, дали може да му стане донор. Затова смятам, че трябва да и 
помогнем.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Щом е за дете, няма какво да коментираме. Да се уважи 
молбата.  

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Община Две могили 
има приета Общинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги за 
деца и възрастни 2010 – 2015 година. С тази Докладна записка се предлага да приемем 
Годишния план за 2013  г.. Към онези услуги, които и сега действат на нашата територия, 
през настоящата година, общинското ръководство възнамерява да подготви съответните 
проектни предложения за изграждане на Дневен център за възрастни хора в град Две 
могили, Дом за стари хора в село Острица и Дом за възрастни с деменция в село 
Могилино. Ако едно от тези три стане възможно през следващата година – ще бъде добре. 
Предлагам да приемем предложения ни проект  за Общински план за развитие на 
социалните услуги за деца и възрастни за 2013 г. в община Две могили. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Преди да приемем този план за 2013 г., не трябва ли да 
бъде даден отчет, какво е направено през 2012 г.. 
  2. Юсеин Юсеинов: Всъщност този план не е ли за 2012 г.! Аз помислих, че има 
техническа грешка. 
  3. Байчо Георгиев: Планът за 2012 г. е приет през миналата година с Решение № 
932 по Протокол № 60 от 29.04.2011 г. Така го правят “Социалните”, като се позовават на 
чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП. 
 4. Соня Неделчева – Нечева: Щом така стоят нещата, да го гласуваме.  

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Маргарита 
Атанасова Стефанова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ 
дете, следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Младен Найденов 
Иванов и Славчо Найденов Иванов за отпускане на еднократна финансова помощ не 
следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Димитринка Василева 
Йорданова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена, макар и 
не в пълен размер. 
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4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Цвятко Дончев 

Атанасов за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде отложена за 
разглеждане, с оглед събиране на други документи. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Стойка Георгиева 
Раднева за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде отложена за 
разглеждане, с оглед събиране на други документи. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Гюлюмсер Билялова 
Младенова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Общинския план за развитие на 
социалните услуги за деца и възрастни за 2013 г. в община Две могили, предложен с 
Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131-689/21.03.2012 г. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Байчо П. Георгиев)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  

 

4. ……..……….…… 5. …..…..…………   6. …...……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)         (Юсеин А. Юсеинов)                             (Радослав К. Радев) 

 
       Председател на комисията: 

 

                  ____________ (Байчо Георгиев) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


