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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  

№ 1 
 

Днес, на 09.12.2011 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. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Байчо Георгиев – 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. 

Байчо Георгиев – Председател на Постоянната комисия:  

 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен 

ред, а именно: 

1. Разглеждане на Заявление на Айсел Хюсмен Хасанова с вх. № 436/08.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Зехра Хасанова Феимова с вх. № 439/11.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. 

3. Разглеждане на Заявление на Снежана Асенова Яшкова с вх. № 440/11.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Молба на Цанка Василева Маринова с вх. № 443/16.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Айше Мюмюнова Салиева с вх. № 445/17.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Иван Николаев Николаев – Кмет на 

Кметство село Кацелово с вх. № 457/22.11.2011 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ за погребение на самотно живяло лице. 

7. Разглеждане на Молба на Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 450/18.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молба на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 488/28.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

9. Разглеждане на Молба на Ибриям Мехмедов Ибриямов с вх. № 489/28.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

10. Разглеждане на Молба на Минка Петрова Петрова с вх. № 504/01.12.2011 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

11. Разглеждане на Молба на Яшар Елверов Юсеинов с вх. № 506/01.12.2011 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
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12. Разглеждане на Заявление на Абибе Мехмедова Алиева с вх. № 

510/06.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете. 

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 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Заявление на Айсел Хюсмен Хасанова с вх. № 436/08.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Зехра Хасанова Феимова с вх. № 439/11.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. 

3. Разглеждане на Заявление на Снежана Асенова Яшкова с вх. № 440/11.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Молба на Цанка Василева Маринова с вх. № 443/16.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Айше Мюмюнова Салиева с вх. № 445/17.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Иван Николаев Николаев – Кмет на 

Кметство село Кацелово с вх. № 457/22.11.2011 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ за погребение на самотно живяло лице. 

7. Разглеждане на Молба на Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 450/18.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молба на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 488/28.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

9. Разглеждане на Молба на Ибриям Мехмедов Ибриямов с вх. № 489/28.11. 

2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

10. Разглеждане на Молба на Минка Петрова Петрова с вх. № 504/01.12.2011 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

11. Разглеждане на Молба на Яшар Елверов Юсеинов с вх. № 506/01.12.2011 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

12. Разглеждане на Заявление на Абибе Мехмедова Алиева с вх. № 

510/06.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Това е първото 

заседание на нашата Постоянна комисия и сами виждате, че следва да рагледаме 

много Заявления и Молби за еднократна финансова помощ. Тъй като аз бях 

съветник в предишния мандат на Общинския съвет и имам представа от работата 

на тази Комисия, предлагам днес, аз да докладвам по всички точки. От следващото 

заседание, всеки един от вас ще има задължение да докладва по дадена точка. 

Имате ли нещо против? Не виждам! Благодаря. 

Започваме с първата точка от дневния ред. 
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Постъпило е Заявление от Айсел Хюсмен Хасанова  от село Чилнов. В него 

заявява, че на 22.10.2011 г. е родила детето Джан Ферхатов Хасанов. Представила е 

документи за завършено от нея и бащата на детето – Ферхат Юсеинов Хасанов 

образование. От общинската администрация ни е представена справка, от която е 

видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ адрес в село Чилнов от 

години. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно, поради 

което предлагам то да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Аз прегледах онзи ден пак Наредба № 10 и 

наистина всички документи за отпускане на еднократна помощ за раждане на това 

дете са представени. Съгласен съм това Заявление да бъде уважено. Родителите са 

пълнолетни. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Второто 

заявление за еднократна помощ за раждане на дете е на Зехра Хасанова Феимова от 

село Баниска. Особеното тук е, че има родени на 04.08.2011 г. близнаци – Даниела  

Радованова Веженова и Радостина Радованова Веженова. Зехра има средно, а 

бащата на децата – Радован Веженов Демирев – основно. От предоставената ни 

справка от общинската администрация е видно, че майката на децата има 

постоянен и настоящ адрес в село Баниска, докато адреса на бащата е в град Русе. 

Децата са записани на адреса на майката. По тази причина, и тази молба следва да 

бъде уважена, като Постоянната комисия по “Бюджет и финанси” трябва да се 

съобрази с обстоятелството, че бащата не е жител на нашата обшина. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Познавам това семейство. Подкрепям 

предложението това Заявление да бъде уважено. Има приложена и декларация, 

изискваща се съгласно Наредба № 10. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпило е 

Заявление от Снежана Асенова Яшкова от село Баниска за отпускане на еднократна 

помощ за раждане на дете – Женгизжан Снежанов Асенов. От името вероятно се 

досещате, че бащата е неизвестен. Майката има постоянен и настоящ адрес в село 

Баниска от 2007 г. Има завършено основно образование, пълнолетна е. Тъй като 

това е второ нейно дете, съгласно предоставената ни справка от общинската 

администрация, направих проверка, дали е известен бащата на първото. Оказа се, 

че това е лицето Найден Данаилов Данаилов. Казвам това, тъй като по Наредбата 

има ограничение на еднократната помощ за раждане на деца, чиито родители са 

неизвестни. Предвид този факт, считам, че молбата следва да бъде уважена. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Познавам жената. При условие, че изискуемите 

документи по Наредба № 10 са представени, няма причина да и откажем 

еднократна помощ. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: До тук с 

лесните. Сега следва да разгледаме много молби, подадени от социално-слаби, 

които в повечето случаи не са за нас, а са за Дирекция “Социално подпомагане” – 

Две могили. По нашата Наредба № 10, ние имаме възможност да предоставяме 

помощ и на такива хора, които са изпаднали в моментно тежко положение, за което 

трябва да има убедителни доказателства. 

Започвам с докладите по молбите. 

Първата е на Цанка Василева Маринова от град Две могили. Тя е адресирана 

до кмета на общината, а той – ни я препраща за разглеждане по компетентност. Тя 
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иска да и бъде отпусната парична помощ за да може да си плати сметките за ток и 

вода.плащане. Твърди, че съпруга получава минимално възнаграждение и има два 

кредита за изплащане, от които няколко месечни вноски стоят непогасени. Към 

молбата си не е приложила никакви други документи. От Дирекция “Социално 

подпомагане” сме получили справка, от която е видно, че им е отказана помощ за 

отопление. Предвид обстоятелството, че тежкото финасово състояние на Цанка и 

съпруга и не е от днес, считам, че тази молба на следва да бъде уважена. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Ако тази молба бъде уважена, утре в Общинския съвет ще 

постъпят нови десет със същото съдържание. Да не се уважава. 

 2. Соня Неделчева – Нечева: Много семейства са в тежко положение, но 

Общинския съвет не може да удовлетвори молбите на всички.  

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Следващата 

молба е от Айше Мюмюнова Салиева от град Две могили. Тя твърди, че живее сама 

иполучава пенсия. Поискала е от Дирекция “Социално подпомагане” еднократна 

помощ за отопление, но е получила отказ, тъй като на адреса на който живее се 

водяг, че живеят и децата и, марак че те в момента били извън страната. Имала 

данъчни задължения към община Две могили, които изплатила, но сега няма 

средства да си купи дърва. По тази причина иска помощ за да си купи дърва за 

огрев. Според мен и тази молба е неоснователна и не следва да бъде уважена.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Тя има деца, които живеят извън страната. Съгласно 

законите у нас, децата са длъжни да се грижат за своите родители. Ако те не 

изпълняват това свое задължение, ние не сме длъжни да откликваме на всяка една 

такава молба. 

 2. Юсеин Юсеинов: Наистина, на тази самотна жена, не и е лесно, но не 

следва да бъде уважена молбата и. 

 3. Соня Неделчева – Нечева: Прави впечатление, че голяма част от молбите 

е за отпускане на еднократна помощ за отопление. Иска ми се за в бъдеще да 

помислим заедно с Комисията по земеделие, как да удовлетворим такива молби. 

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Кмета на 

Кацелово е изпратил до кмета на общината докладна записка, с която иска, 

направените разходи от г-жа Красимира Кирилова Алиева от село Кацелово за 

погребението на Нако Филипов Иванов от същото село да и бъдат възстановени. 

Имахме такъв случай в село Батишница, миналата или по-миналата година и 

молбата беше уважена. Така мисля, че трябва да постъпим и в този случай. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм. Тук няма и не бива да спорим. 

По седма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Г-жа 

Севастакиева ни е стара познайница. В предишния общински съвет, заедно с Данчо 

Калицов – лека му пръст, и бяха издадени документи за самоличност. Аз като 

юрист съм и написал исковата молба за развод, тъй като всички родени от нея деца 

се водят на мъжа с когото тя има граждански брак. Делото още не е тръгнало, тъй 

като не може да бъде открит съпруга и. Наистина не тя, а децата и се нуждаят от 

помощ в случая. По тази причина, предлагам молбата и да бъде уважена, но 

средствата да бъдат получени от кмета на селото и той да ги изразходва за нуждите 

на децата и. Ако и ги дадем на нея, тя може да ги похарчи за алкохол и цигари.  

В разискванията по седма точка взеха участие:  
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 1. Айдън Карамехмедов: Спомням си, че имаше с нея такива неща. 

Съгласен съм парите да бъдат получени от кмета на селото и парите да бъдат 

изразходвани за нуждите на децата. 

 2. Соня Неделчева – Нечева: Запозната съм със случая и смятам, че 

молбата не трябва да се уважи. Според мен отпускането на еднократна помощ на г-

жа Севастакиева няма да има нужния ефект. Нейният проблем изисква разрешаване 

от различни държавни институции, като Дирекция „Социално подпомагане”, 

„Закрила на детето” и други. 

 3. Радослав Радев: Съгласен съм с мнението на С. Неделчева – Нечева. Ако 

сега отпуснем еднократна помощ на г-жа Севастакиева догодина тя отново ще 

подаде молба. По този начин има вероятност да ощетим хора, които наистина са 

нуждаещи и незлоупотребяват с нашето доверие. 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпила е 

молба за еднократна помощ от Ахмед Байрактаров от град Две могили. В 

предишният общински съвет, той има подадени две молби за помощ. Сега иска 

пари за да си купи дърва за огрев. Този въпрос обаче той следва да отнесе към 

Дирекция “Социално подпомагане”, а не към нас. По тази причина, предлагам 

молбата му да не бъде уважена. 

В разискванията по осма точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: Наистина, ако иска дърва за огрев, би следвало да се 

обърне към Дирекция “Социално подпомагане”. Подкперям предложението 

молбата му да не бъде уважена. 

По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Имаме и 

подадена молба от Минка Петрова Петрова от град Две могили. На тази жена 

веднъж и бе отпусната сума от 100 лв., и втори път – и бе отказано, защото не 

представи никакви доказателства, как е изразходвала отпуснатите и средства. 

Предложението ми сега е да й бъде отпусната сума не по-голяма от 100,00 лева. 

В разискванията по девета точка взеха участие:  
 1. Христина Ефтимова, Председател на Общинския съвет: Преди дни 

Минка Петрова ме потърси за помощ. До скоро е работила по НП „СПОЗ” към 

община Две могили, но сега е безработна. Живее с психично болния си син Руско 

Петров, който се нуждае от медикаменти, които в момента няма възможност да си 

за закупи. Молбата за отпускане на еднократна помощ е във връзка с това и аз 

поемам ангажимента да следя за коректното представяне на разходни документи от 

страна на Минка Петрова, ако Комисията вземе решение за отпускане на такава. 

 2. Юсеин Юсеинов: Наистина, момчето е психично болно, и ако не приема 

лекарства става обществено опасен. Предлагам молбата да бъде уважена. 

По десета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев:  Следващата 

молба е от Ибриям Мехмедов Ибриямов от град Две могили. Твърди, че пенсионер 

– вдовец от 2009 г. Дацата му са в чужбина и не му помагат. Иска помощ. Считам, 

че не следва да му бъде уважена молбата, тъй като не е в нито една от хипотезите, 

предвидени в Наредба № 10. 

В разискванията по десета точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Съгласен съм. Има деца – да му помогнат. Ако е 

крайно нуждаещ се – има Дирекция “Социално подпомагане”. Ако отговаря на 

условията за подпомагане – те ще му помогнат. 

По единадесета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев:  

Следващата молба е от Яшар Елверов Юсеинов от град Две могили. Той казва, че е 

безработен, заедно със съпругата си. Няма доходи. Имат син, Зюлфер, който е на 
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три години и има три пръста на лявата ръка, коита са сраснали. Искат средства за 

да се извърши манипулация за разделяне на пръстите. Щом е за дете – считам, че 

трябва да уважим молбата. 

В разискванията по единадесета точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Така е. Щом се касае за дете, трябва да 

помагаме с каквото можем. Но да се проследи, как се изхачени парите, тъй като 

има опасност, да не отидат по предназначение. 

 По дванадесета точка от дневния ред докладва Байчо 

Георгиев:Последната точка от дневния ни ред е за раждане на дете в семейство от 

село Помен. Родетелите са пълнолетни, имат адресна регистрация в селото. И 

двамата са със средно образование. Заявлението им следва да се уважи. 

В разискванията по дванадесате точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев:При условие, че всички изискуеми документи са 

предсавени, заявлението би трябвало да се уважи.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Айсел Хюсмен 

Хасанова с вх. № 436/08.11. 2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Зехра Хасанова 

Феимова с вх. № 439/11.11. 2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на близнаци следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Снежана Асенова 

Яшкова с вх. № 440/11.11. 2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Цанка Василева 

Маринова с вх. № 443/16.11. 2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 

не следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата Айше Мюмюнова 

Салиева с вх. № 445/17.11. 2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не 

следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Докладна записка от Иван 

Николаев Николаев – Кмет на Кметство село Кацелово с вх. № 457/22.11.2011 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за погребение на самотно живяло лице 

следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата Молба на Ваня 

Първанова Севастакиева с вх. № 450/18.11. 2011 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ не следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Ахмед Еминов 

Байрактаров с вх. № 488/28.11. 2011 г. за отпускане на еднократна финансова 

помощ не следва да бъде уважена. 

9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молба на Минка Петрова 

Петрова с вх. № 504/01.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ   

следва да бъде уважена – частично. 

10. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Ибриям 

Мехмедов Ибриямов с вх. № 489/28.11. 2011 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ не следва да бъде уважена 
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11. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Яшар Елверов 

Юсеинов с вх. № 506/01.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ  

следва да бъде уважена. 

12. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Абибе 

Мехмедова Алиева с вх. № 510/06.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете следва да бъде уважена. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Байчо П. Георгиев)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  

 

4. ……..……….…… 5. …..…..…………  6. …...……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)         (Юсеин А. Юсеинов)                        (Радослав К. Радев) 

 

 

       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Байчо Георгиев) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


