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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  

№ 29 
 

Днес, 18.04.2013 г., от 09.00 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. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Байчо Петров Георгиев – член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  

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

В работата на Комисията, взе участие Христина Димитрова Ефтимова – 

Председател на Общинския съвет. 

Айдън Карамехмедов :  

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

именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 142/12.04.2013 г., 

относно: Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни за 2012 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 154/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Юсеин Нуриев Юсеинов. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 155/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Събева Великова, 

живееща в село Баниска за раждане на трето дете – Ивайла Николаева Великова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 156/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие Сюлейманова 

Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица „Генерал Радецки” № 18. 

 5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 157/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Ботев Петков, живеещ в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 158/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, 

живеещ в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 30. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 159/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ясмин Махмудова Исуфова. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 165/19.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, 

живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

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. 

За – 6гласа. 

Против- 0. 

Въздържали се – 0. 

 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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 142/12.04.2013 г., 

относно: Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социални услуги за 

деца и възрастни за 2012 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 154/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Юсеин Нуриев Юсеинов. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 155/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Събева Великова, 

живееща в село Баниска за раждане на трето дете – Ивайла Николаева Великова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 156/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие Сюлейманова 

Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица „Генерал Радецки” № 18. 

 5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 157/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Ботев Петков, живеещ в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 158/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, 

живеещ в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 30. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 159/15.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Гюлведин Наим, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ясмин Махмудова Исуфова. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 165/19.04.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, 

живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
С Решение № 596, взето по Протокол № 45/29.01.2010г., е приета Общинска 

стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за периода 2010 – 2015 г.  

 Настоящата стратегия има за своя задача да гарантира синхронизиране на 

действията на държавата, местната власт и гражданския сектор за подобряване 

благосъстоянието на децата и възрастните в община Две могили. 

 Социалните услуги на територията на Община Две могили са както следва: 

„Защитено жилище” село Могилино, Център за настаняване от семеен тип в град 

Две могили, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж, ОП 

„Обществено хранене”, Проект „Подкрепа за достоен живот” Проект „Подкрепа за 

достоен живот” за предоставяне на услугата „Личен асистент” финансиран от Агенция 

„Социално подпомагане” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

като Община Две могили е партньор. Стойността на проекта е 208 554.84 лева, стартира 

през м. ноември 2010 г., като самата услуга се предоставя от м. януари 2011 г. Крайния 

срок за приключване на проекта е удължен до 18.07.2013 г., като се очаква да бъде 

подписан допълнителен анекс към договора за удължаване на срока до края на 2013 г. 

Целта на проекта е да се предоставя услуга „Личен асистент” на хора с различни видове 

увреждания и самотно живеещи. През 2012 г. - лични асистенти са 30 от всички населени 

места на общината с изключение на селата Широково и Пепелина, които се грижат за 30 

потребителя. Проект „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси” към Министерство на труда и социалната политика. Проектното предложение е 

на стойност 156 700.06 лева, който е одобрен на 19 ноември 2012 г. и е подписан договор 

за безвъзмезна финансова помощ. Предлагам отчетът да бъде приет. 

 Разисквания по първа точка не бяха направени. 

 По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Алиме Раамиева Моллова от град Две могили. В него 

заявява, че е родила първото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, 

Удостоверение за завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за 

отглеждане в специализирана институция. От общинската администрация ни е 

представена справка, от която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 

адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 

заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 

 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Искра Събева Великова от село Баниска. В него заявява, 

че е родила третото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, Удостоверение за 

завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за отглеждане в 

специализирана институция. От общинската администрация ни е представена справка, от 

която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ адрес на територията на 

нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно, 

поради което предлагам то да бъде уважено. 

 Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпила е Молбата на Севдие Сюлейманова Сюлейманова от град Две могили. В 

нея твърди, че е безработна. Няма регистрация в Дирекция „Бюро по труда” град Бяла. 

Живее в къщата на майка си в град Две могили заедно двете си деца, които са ученички. 

Няма възможност да си покрива нуждите на семейството. Положението и е критично. 

Нуждае се от помощ. Иска да и бъде отпусната еднократна помощ, съгласно Наредба № 

10 на Общински съвет – Две могили. Предлагам ви молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

В Общинския съвет е постъпила молбата на Кирил Ботев Петков, живеещ в село 

Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. В нея той твърди, че поради изтеклия зимен 

период къщата му е пострадала и има нужда от ремонт. Безработен е и няма никакви 

странични доходи, моли ни за помощ. Предлагам ви молбата да не бъде уважена. 

Разисквания по пета точка не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Следващата молба е от Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на 

улица „Филип Тотю” № 30. В нея той твърди, че е безработен от дълги години, тъй като 

страда от паркинсонова болест. Регистриран е в ДБТ, но не получава никакво 

обезщетение. Семеен е като съпругата му – Милка Милкова Асенова също е безработна. 

Има нужда от лечение, като лекарствата, които трябва да си набавя ежемесечно струват 

около 100 лева. Нямат никакви странични доходи, моли ни за помощ. Предлагам молбата 

да не бъде уважена. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени.  

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Атидже Гюлведин Наим от село Баниска. В него заявява, 

че е родила първото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, Удостоверение за 

завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за отглеждане в 

специализирана институция. От общинската администрация ни е представена справка, от 

която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ адрес на територията на 

нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно, 

поради което предлагам то да бъде уважено. 

Разисквания по седма точка не бяха направени.  
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По осма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

В Общинския съвет е постъпила молбата на Нора Валериева Атанасова, живееща в 

град Две могили, на улица „Радецки” № 14. В нея тя твърди, че е майка на Северин 

Юлиянов Христов, който е болен от детска церебрална парализа. До момента са му 

извършени множество оперативни интервенции, но през предстоящия месец му предстои 

още една, за която се налага семейството да пътува до град Пловдив. Самата операция се 

поема от Фонд за лечение на деца, но разходите за път и спане са на стойност около 400 

лева, с които те не разполагат. Освен това детето се нуждае ежемесечно от памперси, 

лекарства и храна, средствата за които са на стойност около 400 лева. Майката не работи, 

тъй като се налага да се грижи за детето си, което е със 100 % степен на увреждане с 

чужда помощ. Предлагам ви молбата на г-жа Атанасова да бъде уважена. 

Разисквания по осма точка не бяха направени.     

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема Отчет за изпълнението на Общинска 

стратегия за развитие на социални услуги за деца и възрастни за 2012 година. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Алиме Раамиева 

Моллова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва 

да бъде уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Искра Събева 

Великова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете следва 

да бъде уважено. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Севдие Сюлейманова 

Сюлейманова за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Кирил Ботев Петков за 

отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Димитър Данаилов 

Асенов за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 
 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Атидже Гюлведин 

Наим за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва да 

бъде уважено. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Нора Валериева 

Атанасова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

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

  

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

 

 
       Председател на комисията: 

 

                 ____________ (Айдън Карамехмедов) 

  

 

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


