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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  

№ 56 
 

Днес, на 09.02.2015 г., от 09.30 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. 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. 

В работата на Комисията участие взеха Марийка Андреева – Директор Дирекция „ФСД и 

управление на собствеността”, Росица Димитрова – Гл. Експерт „Бюджет” и Яна Кънчева – мл. Експерт 

от Областна администрация град Русе. 

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. № 41/27.01.2015 г., относно: Приемане на бюджета на 

Община Две могили за 2015 г. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 52/05.02.2015 г., относно: Отпускане на еднократна финансова 

помощ на Нурджихан Рефедова Илиязова, живееща в град Две могили за раждане на тризнаци. 

 

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” 

със 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. № 41/27.01.2015 г., относно: Приемане на 

бюджета на Община Две могили за 2015 г. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 52/05.02.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Нурджихан Рефедова Илиязова, живееща в град Две могили за раждане 

на тризнаци. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Кметът на 

общината ни е предложил за разглеждане и приемане бюджета на община Две могили за 2015 

г. Като председател на четвърта комисия, считам, че при обсъждането му днес, следва да го 

разгледаме от две гледни точки, а именно: 

- първата – какви средства са предвидени в сферата на здравеопазването и социалната 

дейност за 2015 г.; 

- втората – бюджетът като цяло – силни и слаби страни. 

Бюджетът на община Две могили за 2015 г. е в размер на 6 299 820 лева.  
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От предвидената издръжка за дейности с държавен характер, която е в размер на 

2 687 161 лв., 5,2 % са предвидени за здравеопазване и 14,2 % за социално подпомагане и 

грижи. 

От 2 737 209 лв., които са предвидени за издръжка на текущи дейности с общински 

характер, за здравеопазване са предвидени 0, 44 %, а за социално подпомагане и грижи – 5.86 

%. 

Бюджетът предвижда дофинансиране на държавните дейности с 320 774 лв, от които 5 

% са предвидени за социално подпомагане и грижи. 

В числа, това означава: 

- за здравеопазване – 153 370 лв., от които: 138 840 лв. са държавно финансиране и 

14 530 лв. – за общинско финансиране; От общите средства: 99 103 лв. са предвидени за 

издръжка на детската ясла; 50 447 лв. за училищно и детско здравеопазване и 3 820 лв. за 

здруги дейности по здравеопазването. 

- за социално подпомагане и грижи – 553 559 лв., от които: 343 493 лв. за държавно 

финансиране и 210 066 лв. – за общинско финансиране. От общите средства: 10 000 лв са 

предвидени за дофинансиране на ЦНСТ; 7 000 лв. – за ЗЖ село Могилино; 181 660 лв. за 

Домашният социален патронаж; 10 376 лв. за Клубове на пенсионера и инвалида и 1 030 лв. по 

Програми за временна заетост.  

Това по първата гледна точка. Сдредствата, при всички случаи са недостатъчни, но са 

съобразени с възможностите ни. 

По втората гледна точка: Бюджетът ни е зависим от продажбите на нефинансови 

приходи. Предвиждат се те да бъдат в размер на 512 000 лв., при условие че през 2014 г. 

получихме 152 229 лв. Както знаете, на заседанието на Общинския съвет, проведено на 

30.01.2015 г., предложеният проект за Програма за управление и разпореждане с общинска 

собственост, не беше приета във вида в който ни беше предложена, а в бюджета на 2015 г. се 

предвижда да бъдат събрани от нефинансови активи 376 638 лв. 

Просрочените задължения продължават четвърта година да бъдат почти постоянна 

константа – сега са 306 855.55 лв.. 

Предвижда през годината, но и това е под въпрос, да бъдат събрани просрочени 

вземания в размер на 324 834 лв., от които: 240 020 лв. от животновъдите, където текат 

съдебни дела с непредезвестен край. 

Въпреки това, което казах до момента, в изборна година, да дадем шанс на кмета и 

гласуваме предложеният ни от него бюджет, така както ни го е предложил. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Действително, изготвеният бюджет е много оптимистичен. 

Едва ли някой от нас вярва, че ще бъде продадено имушество за повече от 500 000 лева. Или 

ако има все пак възможност да бъде продадено, дали ние съветниците ще дадем съгласие това 

да се случи.   

2. Стоян Гецов: Аз предлагам да бъдат увеличени заплатите на служителите от 

общинската администрация, но не по равно на всички. Да се увеличат с по-голям процент най-

ниските заплати. Можем ли все пак да си го позволим това. 

3. Марийка Андреева: Да можем да си го позволим, но за това не е необходимо да се 

прави някаква промяна в проекта за бюджет. 

4. Байчо Георгиев: Капиталовите разходи са обвързани с евентуалните продажби на 

общинско имущество. Тук аз също съм песимист. Интересувам се обаче за двата проекта по 

мярка 321 и 322. Те приключиха, а имаме още да разплащаме по тях. Затова искам да знам, 

дали имаме някакви проблеми? 

5. Росица Димитрова: Не, нямаме проблеми с тези два проекта. Парите са налице. 

Общинските средства, които ще бъдат изразходвани са малко на 50 000 лева. 

6. Радослав Радев: Просрочените задължение продължават да бъдат в значителен 

размер. 

7. Марийка Андреева: Така е, но спрямо миналата година ги намалихме със 140 000 

лева. 
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8. Юсеин Юсеинов: Ясно е, че бюджетът е изкуствено завишен, за да бъде вързан. 

Ако го върнем, няма да се направят съществени промени по него. Това вече сме го видели. 

Затова предлагам да го приемем, пък да видим кмета, как го изпълнява. 

9. Соня Неделчева – Нечева: Прав си. Точно така ще стане. Нека да го приемаме, но аз 

си имам своите резерви, който е възможно да споделя по време на сесията. 

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет е 

постъпило заявлението на Нурджихан Рефедова Илиязова, живееща в град Две могили за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на тризнаци. В нея твърди, че на 

02.12.2014 г. е родила тризнаците – Нелин Тамерова Ахмедова, Тюлин Тамерова Ахмедова и 

Хелин Тамерова Ахмедова. Приложила е Удостоверение за раждане на децата, 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 новородените деца са първи за майката. Тя и 

бащата на детето – Тамер Ахмедов Илиязов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. 

Предложението ми е, заявлението да бъде уважени. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Това са първите тризнаци, които се раждат през последните осем 

години. 

2. Соня Неделчева – Нечева: Всичко им е изрядно. Да се уважи заявлението, като за 

трето родено дете. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

“въздържал се” приема предложеният проект за бюджет на Община Две могили за 2015 г. 

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

“въздържал се” счита, че Заявлението с вх. № 52/05.02.2015 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Нурджихан Рефедова Илиязова, живееща в град Две могили 

за раждане на тризнаци 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) 

 

 

 


