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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  

№ 34 
 

Днес, 17.09.2013 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. № 333/13.09.2013 г., 

относно: Приемане на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 г., 

относно: Приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две 

могили за периода 2014-2020 г.” 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 342/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Диляна Георгиева Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Галин Мирославов Атанасов. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 343/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Керим Феимов Керимов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 344/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Гизем Ерхан Елхан. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 345/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ипек Исуфова Идиризова. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 346/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова 

Михайлова, живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Емануела Ивайлова 

Благоева. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 347/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Христова Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Александра Владимирова Асенова. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 348/16.09.2013 

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? 
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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 Докладна записка от Николай Христов с вх. № 333/13.09.2013 г., 

относно: Приемане на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

2. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 334/13.09.2013 г., 

относно: Приемане на „Предварителна оценка на Плана за развитие на Община Две 

могили за периода 2014-2020 г.” 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 342/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Диляна Георгиева Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Галин Мирославов Атанасов. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 343/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюляй Бехтинова Феимова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Керим Феимов Керимов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 344/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Гизем Ерхан Елхан. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 345/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ипек Исуфова Идиризова. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 346/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова 

Михайлова, живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Емануела Ивайлова 

Благоева. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 347/16.09.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Христова Иванова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Александра Владимирова Асенова. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 348/16.09.2013 

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:  
Постъпила е докладна записка за приемане на План за развитие на Общината. 

Направеният анализ установява, че в икономическото развитие на общината са налице 

редица негативни процеси, а именно: значителен спад на производството; рязко 

намаляване на инвестиционната активност; липса на свежи капитали; високо равнище на 

безработица; съществено свиване на потреблението; тежко финансово състояние на 

голяма част от икономическите структури; намаляване на предприемаческата активност, и 

др. Основните проблеми в икономическото развитие на община Две могили са: свиване на 

производствената програма на промишлените предприятия; увеличаване равнището на 

безработица и влошаване на социално-икономическото положение на голямата част от 

населението на общината; ниска продуктивност и ниски изкупни цени на 

селскостопанската продукция; неизяснена политика по отношение на трайните 

насаждения; липса на млади кадри с висока квалификация и намаляване дела на 

трудоспособното население; влошена пътно-транспортна инфраструктура, особено в 

селата и между тях; неразвит сектор на малкия и среден бизнес в общината; липса на 

инвестиции, и др.  
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На фона на всичко това административното ръководство са големи оптимисти, за 

да правят този план. Предлагам да приемем предложеният ни план за развитие на 

Общината. 

 Разисквания по първа точка не бяха направени. 

 По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева:  

Постъпила е докладна записка, относно приемането на „Предварителна оценка на 

Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.”. Предлагам да я 

приемем. 

 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 

второ дете от Диляна Георгиева Иванова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са редовни и са подадени в срок, поради което ви 

предлагам заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете от Гюляй Бехтинова Феимова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви 

предлагам заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете от Фахрие Мехмедова Абилова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви 

предлагам заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 Разисквания по пета точка не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете от Ренгинар Юсеинова Исуфова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви 

предлагам заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 Разисквания по шеста точка не бяха направени.  

По седма точка от дневния ред докладва Стоян Гецов:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете от Надежда Здравкова Михайлова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви 

предлагам заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 Разисквания по седма точка не бяха направени.  

По осма точка от дневния ред докладва Радослав Радев:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете от Снежана Христова Иванова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което ви 

предлагам заявлението да бъде уважено на 100 %. 

 Разисквания по осма точка не бяха направени.  

По девета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева:  

Постъпила е молба от Нора Валериева Атанасова, в която 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 сега се налага да водят детето в 

град София за рехабилитация. Майката не работи, тъй като се налага да се грижи за детето 

си, което е със 100 % степен на увреждане с чужда помощ. Бащата на детето също е 

безработен. Тази година вече и е отпускана такава помощ, поради което ви предлагам да 

не уважим молбата. 

 Разисквания по девета точка не бяха направени.  
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След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема „План за развитие на Община Две 

могили 2014-2020 г.” 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” приема „Предварителна оценка на Плана за 

развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г.” 

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

Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете следва да 

бъде уважено на 100 %. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Гюляй Бехтинова 

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

да бъде уважено на 100 %. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Фахрие Мехмедова 

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

бъде уважено на 100 %. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Ренгинар Юсеинова 

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

бъде уважено на 100 %. 

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

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

да бъде уважено на 100 %. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Снежана Христова 

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

бъде уважено на 100 %. 

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

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

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


