
VІII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, СИМВОЛИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И 
ТУРИЗМА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№  

 

Днес, на20.03.2020 г. от9,00 часа, в град Две могили, в сградата на 
Общината, в стаята на Общинския съвет, се проведе заседание на 
постоянната комисия по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 
политика”, на което присъстваха: 

1. Ивайло Пенев Иванов – Председател. 

2. Мехмед Руждиев Мехмедов – Секретар. 

3. Галя Миткова Додева – Член. 

4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – Член. 

5. Румен Манолов Марков – Член.  
След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни пречки, 
единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 180/13.07.2021 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев“ село Баниска 
през учебната 2020/2021 година и проблемите, които стоят пред него.  

2. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 199/19.07.2021 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град 
Две могили през учебната 2020/2021 година и проблемите, които стоят пред него. 8. 
Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 185/15.07.2021 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, 
град Две могили през учебната 2020- 2021 г.  

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 197/19.07.2021 г., относно: 
Предложение за включване на детски градини и училища на територията на 
Община Две могили в Списъка на защитените детски градини и училища на 
Република България за учебната 2021/2022 година. 5 Докладва: Ивайло Пенев – 



председател на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”.  

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 198/19.07.2021 г., относно: 
Предложение за включване на детски градини и училища на територията на 
Община Две могили в Списъка на средищните детски градини и училища на 
Република България за учебната 2021/2022 година. Докладва: Ивайло Пенев – 
председател на Комисията по „Образование, култура, вероизповедания, 
символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика”.  

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/19.07.2021 г., относно: 
Приемане на информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 
хранене” за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.  

6. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 212/23.07.2021 г., относно: 
Приемане на промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/15.07.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Димитрова Димитрова за 
раждане на второ дете – Павел Владимиров Ангелов.  

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 195/19.07.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Мехмедова Алиева за 
раждане на първо дете – Амир Зия Лука Фигари 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 196/19.07.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова на 59 г., 
живееща в село Чилнов 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 200/19.07.2021 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Недялка Пеева Тодорова на 60 г., 
живееща в село Кацелово 

 
С Т А Н О В И Щ А: 
 
1Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 180/13.07.2021 г., относно: Информация за 

резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев“ село Баниска през учебната 2020/2021 година и 

проблемите, които стоят пред него.  

-Румен Марков -Постъпила е Информация от Директора на ОУ „Христо Ботев“ село Баниска за 

резултатите от дейността през изминалата учебна 2020/2021 година. –за проблемите и учебния 

процес през изминалата учебна година ,предлагам на  комисията , да  излезем със становище 

тя да бъде приета в този и вид. Какво прави впечатление с развитието на ОУ в село Баниска – от 

година на година проблемът с училището се задълбочава. От самата информация става ясно – 

преди две години е имало 58 ученика, в момента те са 40. Да погледнем и бюджета на 

училището – половин милион лева за 40 ученика и 10 учителя, от които ¾ са за заплати, 

разбира се. Проблемът всяка година ще става все по-сериозен и по-сериозен с ОУ в село 



Баниска. Прогнозните данни за предстоящата 2021/2022 година са следните: Първи клас-5 

ученици; Втори клас-5 ченици; Трети клас-2ученици; Четвърти клас8 ученици; Пети клас-6 

ученици; Шести клас-6 ученици; Седми клас- 7 ученици. Т.е. като свърши сегашния 4-ти клас, 

който е какво правим? Какво правим с това училище – проблемът е много 

сериозен.Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

2 Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 199/19.07.2021 г., относно: Информация за 

резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили през учебната 

2020/2021 година и проблемите, които стоят пред него.  

-Румен Марков –Информацията  e за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

град Две могили през учебната 2020/2021 година и проблемите, които стоят пред него. 

Накратко – 50 човека персонал, от които 36 педагогчески и 14 непедагогически. Започнали 416 

ученика, завършили 402. Среден успех – 4.91, като ни прави впечатление, че няма клас под 

среден успех мн. добър 4.50. Всичко е направено систематизирано и ясно за всеки, проблемите 

с пандемията са решавани, резултатите от НВО и матурите си зависи от учениците, участвано е 

в различни програми и проекти. През тази учебна години предстои едно много сериозно 

изпитание пред колектива на СУ за съвместното обучение с ПГСС, но аз съм сигурен, че ще се 

справят. Предлагам на  комисията , да  излезем със становище тя да бъде приета в този и вид. 

Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 197/19.07.2021 г., относно: Предложение за 

включване на детски градини и училища на територията на Община Две могили в Списъка на 

защитените детски градини и училища на Република България за учебната 2021/2022 година. -

Ивайло Пенев –Съгласно чл. 5, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 

121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и 

защитените училища и на условията и реда за тяхното допълнително финансиране, Списъкът 

със защитените детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано 

предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет. Съгласно 

разпоредбата на чл. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 121/23.06.2017 г. за 

защитена детска градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗПУО се определя детска градина, която 

ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не 

по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не 

по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина 

или училище, които организират задължително предучилищно образование. Съгласно 

разпоредбата на чл. 2 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 121/23.06.2017 г. за 

защитено училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско 

училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават най-малко 10 ученици 

в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище, и за които 

това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко 

разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. Предложеното ни решение е при 

актуализиране на Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 

2021/2022 г., в него да бъдат включени, както следва: Основно училище „Христо Ботев” – село 

Баниска; Детска градина „Първи юни“ – село Баниска; Филиал „Олга Жекова“ – село Кацелово, 

към ДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили.  Предлагам на  комисията , да  излезем със 



становище тя да бъде приета в този и вид. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията 

приема    решението. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 198/19.07.2021 г., относно: Предложение за 

включване на детски градини и училища на територията на Община Две могили в Списъка на 

средищните детски градини и училища на Република България за учебната 2021/2022 година. -

Ивайло Пенев –Съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) 

№128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища, същият се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на 

общината, след решение на общинския съвет. Съгласно разпоредбата на чл. 1 от 

Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 128/29.06.2017 г. за средищна детска градина 

по смисъла на чл. 53, ал. 1 от ЗПУО се определя общинска детска градина или част от нея в 

друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна 

възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да 

организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко 

разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. Съгласно разпоредбата на чл. 2 от 

Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 128/29.06.2017 г. за средищно училище по 

смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско училище – начално, 

основно, обединено или средно, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна 

училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, 

осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено 

по асфалтирана пътна мрежа. По прогнозни данни през учебната 2021/2022 година в СУ „Св. св. 

Кирил и Методий”– гр. Две могили ще се обучават 131 ученици в задължителна училищна 

възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, 

осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено 

по асфалтирана пътна мрежа. По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Св. Св. 

Кирил и Методий” – гр. Две могили, през учебната 2021/2022 г. броят на децата в 

задължителна предучилищна възраст в детската градина ще бъде 53. Броят на пътуващите 5 и 

6 – годишни деца от населените места е 6 деца. По прогнозни данни, предоставени от 

директора на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, за Филиал „Детелина“ – с. Бъзовец през учебната 

2021/2022 г. броят на децата в задължителна предучилищна възраст ще бъде 10, като 4 от тях 

са пътуващи от с. Чилнов. Разстоянието от с. Чилнов до с. Бъзовец е 6 км, а следващата най-

близка ДГ е тази в с. Баниска, като разстоянието е 8 км. 49 За пътуващите деца и ученици до 

средищна детска градина и средищно училище, както и за всички деца в задължителна 

предучилищна възраст и за учениците от 1 до 12 клас, които пътуват от населени места, в които 

няма детска градина или училище се осигурява безплатен транспорт. Предложено ни е при 

актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 г., в 

него да бъдат включени, както следва: Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две 

могили; Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили; Филиал „Детелина“ – 

село Бъзовец, към ДГ „Първи юни“ – село Баниска. Предлагам на  комисията , да  излезем със 

становище тя да бъде приета в този и вид. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията 

приема    решението. 

5.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/19.07.2021 г., относно: Приемане на 

информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода 

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.  



-Мехмед Мехмедов –С Решение № 273, взето на заседание на Общински съвет Две могили по 

Протокол № 15/29.12.2020 г. е приет График за 2021 г. относно изготвяне и представяне на 

програми, планове, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2021 г. Съгласно същия и в изпълнение на разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 4, изр. 2 

от Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе представям на 

Вашето внимание информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене”за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г. Както в цялата страна, така и на територията на 

община Две могили епидемиологичната обстановка се подобри значително през последните 

месеци, като по време на целия отчетен период (01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.), продължаваше 

да бъде в сила извънредна епидемична обстановка, въведена на територията на Република 

България със Заповед Министъра на здравеопазването. Въпреки, че успяхме да се 

приспособим успешно към новия начин на работа при засилени мерки за хигиена и 

дезинфекция, както и спазвайки наложените ограничения, епидемиологичната обстановка в 

страната все още не позволява предприятието да разгърне целият си потенциал в част от 

дейностите си. Потвърждение за горното са три отменени сватби. Тези мероприятия трябваше 

да се проведат през месеците май и юни в залата на предприятието, но заради наложените 

ограничения в капацитета бе невъзможно да се поберат всички гости. Въпреки всичко, 

предприятието бележи ръст на приходите от развиваните дейности, на фона на същия отчетен 

период за миналата година, като тази тенденция показва, че общинското  предприятие се 

развива в правилна посока и същото е в полза на жителите на община Две могили. Със 

завръщането на учениците присъствено в училище се поднови и столовото хранене, като има 

ръст в продадените купони за периода от 01.01.2021г. - 30.06.2021 г., което от своя страна 

генерира и повече приходи. Все повече жители на общината ползват услугите на Домашен 

социален патронаж, като ОП „ОХ” вече почти е достигнало максималният си капацитет по тази 

дейност от 200 потребители, определен съгласно Решение на Общински съвет. Предприятието 

непрестанно инвестира средства в дезинфекция и превенция, като постоянно се повишава 

безопасността и качеството на предлаганите услуги, тъй като основен приоритет са здравето на 

персонала на предприятието и жителите на общината. Тези инвестиции в безопасност вече 

дават много добри резултати, като „Обществено хранене” бележи значителен ръст на 

приходите от дейността си по предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги. В 

сравнение със същия период на предходната 2020 г. се наблюдава почти тройно повишаване 

на приходите във всички направления от тази дейност. Значително се покачва броя на 

посетителите, като от вход за пещера „Орлова чука” тази година са събрани 27256 лева, при 

6840 лева за 2020 г. В павилион „Бърза закуска“ бяха направени някои подобрения и бе 

разнообразено предлаганото меню, като павилиона също бележи значителен ръст на 

приходите от дейността си – 8540 лева през тази година, при 3614 лева за 2020 г. По големият 

поток от туристи допринесе и за повече продадени рекламни материали на пещера „Орлова 

чука”, като от тази дейност отново са реализирани по-големи приходи в сравнение с първото 

шестмесечие на предходната година – 556 лева за 2021 г., при 133 лева през 2020 г. 

Повишаването на посещаемостта на стопанисваните обекти, както и отчетените поголеми 

приходи са индикация, че гостите и туристите се чувстват в безопасност, благодарение на 

стриктното спазване на всички противоепидемични мерки от служителите на предприятието. 

За столовото хранене на учениците се спазват изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011г. за 

здравословно хранене на деца, Наредба №9 от 21.07.2009г., както и Наредба №9 от 



16.09.2011г. за безопасност и качествено хранене в училищата. Учениците, ползващи услугата 

на предприятието са средно 55 на ден. Цената на един купон е 3,00 лв., като той се заплаща 

изцяло от родителите на учениците. Продадените купони за периода от 01.01.2021г. - 

30.06.2021 г. са 3225 броя на обща стойност 9675,00 лв. Ежемесечно се изготвя справка за 

стойността на храната, приготвена и доставяна за 15 потребители. Доставката на храната се 

осъществява с автомобили на ОП. Към 30.06.2021г. ЦНСТПЛУИ няма задължения към 

предприятието. 52 Капацитетът на предприятието по тази дейност е 200 потребители, съгласно 

Решение на Общински съвет. В момента броят на хората, ползващи услугата е 188 души. 

Спрямо същият период на миналата година, потребителите са били 152. Приготвената храна се 

доставя до домовете на хората. Обядът включва супа (300- 350 гр.) и основно ястие (300-350гр.) 

поставени в съдове за еднократна употреба. Потребителите заплащат такса съгласно чл. 32-34 

от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Две могили, приета с Решение № 58/22.01.2018 г. от Общински съвет 

гр. Две могили с последващи изменения и допълнения. Плащането на таксите се извършва по 

домовете на потребителите. Събраните такси за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са в общ 

размер на 40463,82 лв. Несъбраните такси към 30.06.2021 г. са в размер на 378,29 лв., като са 

предприети мерки за тяхното събиране. Обществена трапезария включва проекта „3.1 Топъл 

обяд в условията на пандемия от COVID-19“, Договор BG05FMOP001-5.001-0139-C02 за 120 

потребители в периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021 г. Реализирането на дейността по 

социалната услуга „Топъл обяд” включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно 

ястие и хляб на стойност 2,70 лв. за едно лице на ден, представляващи стойността на 

хранителните продукти, както 5% съпътстващи разходи и 5% други разходи, които не включват 

транспорт, ел енергия, вода и други консумативи. За направените разходи за хранителни 

продукти е подадено Искане №1 за месеците януари, февруари и март 2021 г. Предстои 

подаване на Искане за месеците април, май, юни 2021 г. По тази програма към 30.06.2021 г. 

няма получен паричен трансфер. За отчетния период са проведени 2 мероприятия, като 

общият размер на приходите за периода е 1254.27 лв. Заради епидемиологичната обстановка 

и ограниченията на местата до 50% , валидни до 31.07.2021 г. са отказани три сватби, които 

трябваше да се проведат през месеците май и юни. Тази си дейност ОП „Обществено хранене“ 

осъществява чрез организиране на туристически обиколки на пещера „Орлова чука“, както и 

стопанисване на прилежащия към пещерата павилион „Бърза закуска“. През отчетния период 

са реализирани приходи в размер на 36 352 лева. Към 30.06.2020 г. ОП „Обществено хранене“ 

има задължения към доставчици в общ размер на 6727,11 лв., от които 4616,07 лв. са към 

основния доставчик фирма „Бороимпекс“ АД – гр. Борово, „Петрол” АД – 449,50 лв. и към 

„Енерго-Про Продажби” АД – 1661,89 лв. Фактурите са за м. юни 2021 г.,които се заплащат през 

м. юли. 53 През отчетния период са извършени проверки от БАБХ – на 17.03.2021, 02.06.2021 г. 

и една проверка от РЗИ на 04.06.2021г.При всички проверки няма констатирани нарушения. От 

дадената справка към информацията за бюджета се, вижда че бюджетът не е достигнал 

максималната цифра, която е предоставена и има нулеви ставки за няколко от перата, които са 

предвидени за първото шестмесечие. Предлагам на  комисията , да  излезем със становище тя 

да бъде приета в този и вид. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

6.Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 212/23.07.2021 г., относно: Приемане на промени 

в Културен календар на Община Две могили за 2021 г.  



-Мехмед Мехмедов -Постъпилата  докладна записка е , относно приемане на промени в 

Културен календар на Община Две могили за 2021 г. Миналата година пандемията от 

коронавирус попречи на провеждането на „Събор на хърцоите“ в с.Кацелово и „Празника на 

плодородието“ в с. Чилнов. През настоящата година също няма възможност за подготовката 

им, поради несигурността около пандемичната обстановка и прогнозата за четвърта  вълна 

през август-септември. Със своя заповед, издадена на 22.07.2021 г., министърът на 

здравеопазването д-р Стойчо Кацаров разпореди на директорите на регионалните здравни 

инспекции да уведомят всички областни управители за приетия на 15 юли 2021г. Национален 

оперативен план за справяне с пандемията и да поискат незабавно свикване на областните 

кризистни щабове ,освен това имаме и писмо от читалищното настоятелство  с което те ни 

уведомяват че не възможно ,а и желателно провеждането на тези мероприятия .Имайки 

предвид тези факти,предлагам на  комисията , да  излезем със становище тя да бъде приета в 

този и вид: 1. Приема промени в Културен календар на Община Две могили за 2021 г., както 

следва: 1.1. Отменя провеждането на XI – ти Събор на хърцоите /с местно и регионално 

значение/ – село Кацелово. 1.2. Трети празник на плодородието – село Чилнов 2. 

Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на 

решението на Общински съвет.Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

7.Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 186/15.07.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Ивелина Димитрова Димитрова за раждане на второ дете – 

Павел Владимиров Ангелов.  

-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление е за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени в срок и са редовни, поради което предлагам , стонавището на комисията да е 

заявлението да бъде уважено. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    

решението. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 195/19.07.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Айсел Мехмедова Алиева за раждане на първо дете – Амир 

Зия Лука Фигари.  

-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление е за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете. Всички необходими документи, съгласно изискванията на наредбата са 

представени в срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето не е жител на 

нашата община, поради което предлагам  становището на комисията е заявлението да бъде 

уважено на 50 %. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 196/19.07.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова на 59 г., живееща в село Чилнов. -

Юсеин Юсеинов подаденото заявление е за отпускане на еднократна финансова помощ. В 

заявлението е описано тежкото здравословно състояние на молителката, в следствие от 

болестта захарен диабет. Има приложени документи /епикризи/, които удостоверяват това. 

През м. февруари 2020 г., след влошено здравословно състояние и консултация с личния лекар, 

постъпва на лечение в УМБАЛ – Канев в гр. Русе, където е оперирана в отделение по 

Ортопедия и травматология с диагноза скъсан менискус на коляното. Заради пандемията не е 



могла да направи нужните процедури за възстановяване и сега се оплаква от подуване на 

десния крак и не може да пази равновесие. След направени изследвания, има предписани 

лекарства от съпътстващи заболявания, които твърди, че не може да ги закупи, защото е с 

минимални доходи, пенсия за инвалидност. За покриване на разходите по изследвания, 

болници, лекарства, пътни, лицето разчита на лични средства. Предлагам ,становището на 

комисията да е: заявлението да бъде уважено. Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията 

приема    решението. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 200/19.07.2021 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Недялка Пеева Тодорова на 60 г., живееща в село Кацелово. -

-Юсеин Юсеинов –подаденото заявление е  за отпускане на еднократна финансова помощ. В 

заявлението си молителката описва тежкото си здравословно състояние, има приложени 

документи, които удостоверяват това. През м. април 2019 г. постъпва в КОЦ – Русе в Отделение 

по медицинска онкология, направена и е десностранна радикална мастектомия с лимфна 

дисекция на дясна млечна жлеза. След операцията е изписана от отделението с препоръки към 

Общо практикуващия лекар – Наблюдение на пациента в домашни условия, както и контролни 

прегледи в отделението и поддържаща терапия. Лечението и е временно прекратено, защото 

си счупва бедрото на левия крак. В последствие и поставят и друга диагноза, метастази в 

костите. В момента се придвижва с инвалидна количка. За покриване на разходите по 

изследвания, болници, лекарства, финансова помощ разчита на минималните им месечни 

доходи от пенсии. Предлагам ,становището на комисията да е: заявлението да бъде уважено. 

Разисквания нямаше. С пет гласа „за” комисията приема    решението. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в9.30 часа.   

Подписали протокола: 
 
 
 
 

1. …………………......  2. …………………......... 3. ………………......….. 
               (Ивайло П. Иванов)                      (Мехмед Р. Мехмедов)            (Галя М. Додева) 

 

 
4. ………………….......  5. ………………......…   

                          (Юсеин А. Юсеинов)        (Румен М. Марков)   
 

 
 
 
 
 

Председател на комисията: 
        

 

                                                                            _________ (Ивайло Пенев) 
 
 
 
 

Секретар   на   комисията: 
        



 

___________ (Мехмед Мехмедов) 
 

 


