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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  

№ 33 
 

Днес, 15.08.2013 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 Отчет от Николай Христов с вх. № 291/02.08.2013 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 295/08.08.2013 г., 
относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 302/12.08.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ралица Станчева Стойкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Александра Минкова Петрова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 303/12.08.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежанка Рашева Трифонова, 
живееща в село Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 304/12.08.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, 
живеещ в гред Две могили, на улица „Вихрен” № 11. 

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. 

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 Отчет от Николай Христов с вх. № 291/02.08.2013 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на 
общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 
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2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 295/08.08.2013 

г., относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 
3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 302/12.08.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ралица Станчева Стойкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Александра Минкова Петрова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 303/12.08.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежанка Рашева Трифонова, 
живееща в село Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 304/12.08.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, 
живеещ в гред Две могили, на улица „Вихрен” № 11. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Постъпил е отчет, относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и 

фондове и състоянието на общинския дълг за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на 
Община Две могили. Предлагам ви отчетът да бъде приет. Балансиран е, изпълнява се по 
план, вижда се че се спазват всички норми. Има обаче един въпрос към Кмета на 
общината – какво е направено по въпроса за парния котел на ЦНСТ в град Две могили? 
Този въпрос мисля да го задам на предстоящото заседание на Общинския съвет. 

 Разисквания по първа точка не бяха направени. 
 По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева:  

Вече няколко поредни години от 01.10.2009 г. до днес детска ясла „ Радост” заема 
помещения в сградата на ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”- град Две могили с разрешение 
от директора на РЗИ-Русе. Необходимите ремонтни дейности в сградата не са извършени 
до този момент, тъй като сградата, която преди време е използвана за ясла се нуждае от 
основен ремонт. На този етап, предвид и сложната икономическа и социална ситуация, 
средства за такъв мащабен ремонт не могат да се заделят. Община Две могили има 
изготвени технически проекти, в които са посочени необходимите средства и ремонтни 
дейности, за да се осъществи преместването на яслената група от ЦДГ. Получено е и  
разрешение от Регионална здравна инспекция – Русе за удължаване срока за временно 
настаняване на децата от Детска ясла «Радост» в сградата на ЦДГ до 30.09.2014 г. 
Предлагам ви да приемем докладната записка. 
 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете от Ралица Станчева Стойкова. Всички необходими документи съгласно 
изискванията на Наредба № 10 са редовни и са подадени в срок, с изключение на това, че 
бащата на детето не е жител на нашата община, поради което ви предлагам заявлението да 
бъде уважено на 50 %. 
 Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

В Общинския съвет е постъпила молбата на Снежанка Рашева Трифонова, 
живееща в село Бъзовец. В нея тя твърди, че на 31.07.2013 година около 6.30 часа в 
къщата им възниква пожар, вследствие на който е изгоряла стопанска постройка , 
пристройка към къщата и основното им жилище, в което живеят. Има нанесени много 
материални щети. Аз лично присъствах и участвах в гасенето на пожара. Наистина беше 
много страшно, пристигнаха две пожарни коли – една от Бяла и една от Две могили. За 
щастие няма пострадали, огнеборците се справиха навреме. Предлагам ви да уважим 
молбата на сем. Трифонови. 
 Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов:  

Докладната записка е във връзка с постъпилата молбата на Недри Ферадов Исуфов, 
в която той твърди, че е болен от диабет. Живее на семейни начала с Гинка Маринова 
Йосифова. И двамата са безработни и нямат никакви странични доходи. В много 
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затруднено финансово положение са. Миналата година по това време му е била 
отпусната еднократна финансова помощ, поради което предлагам помощта да му бъде 
отказана. 
 Разисквания по пета 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 отчета, относно: Изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 
периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. на Община Две могили. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласието си за временно преместване 
на Детска ясла „Радост”. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Ралица Станчева 
Стойкова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва 
да бъде уважено на 50 %. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Снежанка Рашева 
Трифонова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Недри Ферадов Исуфов 
за отпускане на еднократна финансова помощ не 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) 


