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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  

№ 60 
 

Днес, на 19.06.2015 г., от 10.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 13, 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. 
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 Доклад с вх. № 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, сметки за средства от ЕС, други сметки и дейности и състоянието на общинския 
дълг за перида – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 212/12.06.2015 г., относно: 
Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в ЦОП – 
град Две могили за 2014 г. 

3. Разглеждане на молба с вх. № 223/17.06.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Трети март” № 85. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 226/18.06.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова, живееща в село Чилнов за 
раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов. 

 

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 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 Доклад с вх. № 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, сметки за средства от ЕС, други сметки и дейности и състоянието на общинския 
дълг за перида – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две могили. 
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2. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 212/12.06.2015 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в ЦОП – 
град Две могилиза 2014 г. 

3. Разглеждане на молба с вх. № 223/17.06.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Трети март” № 85. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 226/18.06.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова, живееща в село Чилнов за 
раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов. 

 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Това е 
докладът- отчет за изпълнение бюджета на община Две могили за 2014 г. Каквото и да 
кажем, не сме в състояние да променим нищо в него. По тази причина, този доклад е 
просто за наше сведение. Какво на мен ми прави впечатление? На първо място, че 
разходите да дофинансиране на делегираните от държавата дейности са 357 114 лв., което 
представлява сериозна сума. На второ място, това са просрочените задължения. В 
държавните дейности към 31.12.2014 г. те са в размер на 31 139 лв., а при местните 
дейности – 275 719 лв. Тъй или иначе, предлагам да приемем предложения ни проект за 
решение. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: И да коментираме, просто няма смисъл. Този доклад 

трябваше да се представи преди приемане бюджета за 2015 г. Но така е предвидено по 
закон, така се и прави от общинската администрация.  

2. Радослав Радев: да продължаваме нататък.  
 

По второ точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: Тази 
информация показва по-скоро задачите, които решава ЦОП, отколкото какво всъщност те 
са свършили през последната календарна година. Управтелят е новоназначен и това до 
някъде го оправдава. Но все пак. В инфорацията липсва конкретика. Но, въпреки това, 
месеци преди изборите, да не нагнетяваме обстановката, предлагам да приемем 
предложената ни инфорация. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Това е така, както го казваш. Управителят е преписал 

миналогодишната информация и смята, че си е свършил работата. Но да вървим напред.  
 

По трета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов:  
В Общинският съвет е постъпила молба с вх. № 222/17.06.2015 г. на Николина 

Иванова Йорданова, живееща в село Кацелово. В нея той твърди, че от 10 месеца е 
лежащо болна, поради което няма възможност да работи. Оттук – няма доходи. Съпругът 
и е инвалид с 80 % инвалидност. Има и син, който е пък със 100 % и е с придлужител. 
Нуждае се от помощ. Действително тя и семейството и са в много тежко положение. По 
тази причина, предлагам да уважим молбата и.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Ти най-добре познаваш нещата. Да уважим тогава тази молба. 
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов:  
В Общинският съвет е постъпило заявление с вх. № 225/18.06.2015 г. на Шенай 

Басриева Юмерова, живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ 
за раждане на дете. В него тя твърди, че на 07.06.2015 г. е родила второто си дете – Гюнай. 
Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и 
бащата образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От Общинската администрация ни е 
предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя и 
бащата на детето – Орхан Юсеинов Юмеров са с постоянен и настоящ адрес в село 
Чилнов. Предложението ми е, заявлението да бъде уважено. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
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1. Байчо Георгиев: Да се уважи това заявление. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

“въздържал се” приема Докладът с вх. № 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, сметки за средства от ЕС, други сметки и дейности и състоянието на общинския 
дълг за перида – 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две могили.  

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

“въздържал се” приема Докладна записка с вх. № 212/12.06.2015 г., относно: 
Информацията за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 
ЦОП – град Две могили за 2014 г. 

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

“въздържал се” счита, че Молбата с вх. № 223/17.06.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Трети март” № 85 следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 226/18.06.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова, живееща в село Чилнов за 
раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 192/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов следва да бъде уважено. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 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) 


