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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  

№ 21 
 

Днес, 17.10.2012г., 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 Заявление от Айше Хасанова Ислямова с вх. № 443/15.10. 2012 г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление от Богослава Ангелова Иванова с вх. № 448/16.10.2012 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Заявление от Ренгинар Ниазиева Мехмедова с вх. № 
449/17.10.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

4. Разглеждане на Молба от Магда Ангелова Ноева с вх. № 438/10.10.2012 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба от Дочка Величкова Иванова с вх. № 439/10.10.2012 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба от Даил Юсеин Амиш с вх. № 440/10.10.2012 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ . 

7. Разглеждане на Молба от Елмаз Амишева Сюлейманова с вх. № 451/17.10.2012г. 
за отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 445/15.10.2012 г., 
относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

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. 

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: 
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1. Разглеждане на Заявление от Айше Хасанова Ислямова с вх. №443 /15.10. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
2. Разглеждане на Заявление от Богослава Ангелова Иванова с вх. №448 /16.10.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
3. Разглеждане на Заявление от Ренгинар Ниазиева Мехмедова  с вх. №449 / 

17.10.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
4. Разглеждане на Молба от Магда Ангелова Ноева с вх. №438 / 10.10.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
5. Разглеждане на Молба от Дочка Величкова Иванова с вх. №439 / 10.10.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 
6. Разглеждане на Молба от Даил Юсеин Амиш с вх. № 440/10.10.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ . 
7. Разглеждане на Молба от Елмаз Амишева Сюлейманова с вх. № 451/ 17.10.2012г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 
8. Разглеждане на Докладна записка от Николай Христов с вх. № 445/15.10.2012 г., 

относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 
По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Постъпило е Заявление от Айше Хасанова Ислямова  от гр.Две могили. В него 

заявява, че е родила първото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, 
Удостоверение за завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че бащата Илхан Неждетов Ислямов е с постоянен 
и настоящ адрес с. Обретеник. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 
редовно, поради което предлагам то да бъде уважено, като Комисията по „Бюджет и 
финанси” вземе в предвид факта, че бащата на детето е с друг адрес и отпуснатата помощ 
бъде на 50%. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Съгласен съм това Заявление да бъде уважено. Размера на 
помощта се определя от Наредба №10. 
 Заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Хасанова 
Ислямова бе прието с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0/нула/ гласа 
„въздържал се”. 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Второто 
заявление за еднократна помощ за раждане на първо дете е на Богослава Ангелова 
Иванова от с. Баниска. Представени са всички необходими документи за отпускане на 
помощта. От предоставената ни справка от общинската администрация е видно, че бащата 
– Стефан Йорданов Стефанов, е с постоянен и настоящ адрес гр. Русе. 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 община. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Подкрепям предложението това Заявление да бъде 
уважено. 
 Заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Богослава Ангелова 
Иванова бе прието с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0/нула/ гласа 
„въздържал се”. 

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващото 
Заявление отново е за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. То е подадено от Ренгинар Ниазиева Мехмедова, която е приложила всички 
необходими документи. За съжеление и тук бащата на детето е с друг адрес – той е с 
постоянен е настоящ адрес гр. Пловдив. Предвид този факт, считам, че молбата следва да 
бъде уважена отново но 50%. 

Заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Ниазиева 
Мехмедова бе прието с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0/нула/ гласа 
„въздържал се”. 
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По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: До тук 

приключват помощите за раждане на деца и започваме с трудните молби за помощи. 
Постъпила е молба за отпускане на еднократна помощ от Магда Ангелова Ноева, в която 
твърди, че е болна от диабет и на минимална пенсия, иска пари за  закупуване на 
лекарства и храна. От Дирекция „Социално подпомагане” получихме справка, от която е 
видно, че същата получава 174,12 лева пенсия и помощ за отопление за зимния период 
2012/ 2013г. в размер на 328,60 лева. Колеги, моля за вашето мнение. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: От справката на ДСП се вижда, че жената се опитва да 
злоуботреби с нашето доверие – пенсията й не е минимална, получила е помощ за 
отопление, пък и лекарствата за болни от диабет са безплатни. Предлагам молбата да не 
бъде уважена.  
 Молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Магда Ангелова Ноева 
не бе приета с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0/нула/ гласа „въздържал се”. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общински 
съвет е постъпила Молба от Дочка Величкова Иванова от гр. Две могили, в която ни моли 
за еднократна помощ, тъй като е самотна майка, безработна, без регистрация в „Бюро по 
труда”. От справката на Дирекция „Социално подпомагане” е видно, че същата първо е 
уволнена дисциплинарно поради неявяване на работа, второ има съпруг- Станчо Иванов, 
който е с трайни увреждания и ТЕЛК и получава съответно пенсия и помощи за това. 
Написаното в молбата не отговаря на истинската обстановка. Предлагам молбата да не 
бъде уважена. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Христина Ефтимова: Познавам жената, живее в близост до дома ми. Наистина 
молбата не отговаря на действителността. 
 Молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Величкова 
Иванова не бе приета с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0/нула/ гласа 
„въздържал се”. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващата 
молба е от Даил Юсеин Амиш от гр. Две могили. В нея той твърди, че е болен и се нуждае 
от лекарства, за които няма средства. Оказва се обаче, че заедно с жена си са пенсионери, 
наистина нямат големи пенсии, не са подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане”, 
но децата им работят в чужбина и имат възможност да помага финансово на родителите 
си. Предлагам молбата да не бъде уважена. 

Заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Даил Юсеин Амиш 
не бе прието с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ гласа „против” и 0/нула/ гласа „въздържал се”. 

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Последната 
молба е от Елмаз Амишева Сюлейманова от с. Чилнов. В нея тя пише, че е майка на седем 
деца, като последното родено на 07.08.2012г. е с вродени увреждания. Тъй като се налага 
да бъдат направени изследвания на детето в болница в гр. София са й нужни средства, 
които няма, тъй като двамата със съпруга си са безработни. Моля, колеги за вашето 
мнение. 

В разискванията по седма точка от дневния ред взеха участие: 

1. Байчо Георгиев: Колеги вие знаете моето мнение, което не веднъж съм 
изказвал, щом става въпрос да се помогне на дете аз съм „за”. Тъй като имам съмнение, а 
също и горчив опит, относно правилното изразходване на парите, предлагам сумата да 
бъде дадена на кмета на с. Чилнов, който да отговаря тя да бъде използвана по 
предназначение. 

Заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ на Елмаз Амишева 
Сюлейманова бе прието с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ „против” и 0 /нула/ „въздържал се”. 

По осма точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Колеги в Общински 
съвет е постъпила Докладна записка на ……. с вх. № …/… относно даване на решение на 
Общински съвет детската ясла да се помещава в сградата на детската градина „Св. Св. 
Кирил и Методий” гр. Две могили за срок от една година считано от 01.10.2012г. 



 4
Решението трябва да бъде прието, тъй като такива са изискванията на закона, но ме 
учудва и възмощава факта, че отново общинска администрация не е свършила в срок 
работата си. Писмото с което се иска нашето решение е пристигнало на …… юли и почти 
три месеца няма кой да го придвижи до Общински съвет. Освен това сме принудени да 
приемем решение със задна дата – от първи октомври, а днес сме седемнадесети.  
 Докледната бе приета с: 6 /шест/ гласа „за”, 0 /нула/ против/ и 0 /нула/ „въздържал 
се”. 

 

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  Заявление от Айше Хасанова 
Ислямова с вх. № 443/15.10.2012 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 Заявлението на Богослава Ангелова 
Иванова с вх. № 448/16.10.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Ренгинар Ниазиева 
Мехмедова  с вх. № 449/17.10.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Магда Ангелова Ноева с 
вх. № 438/10.10. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ  следва да не бъде 
уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата Дочка Величкова Иванова с 
вх. № 439/10.10. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 
уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Даил Юсеин Амиш с вх. 
№ 440/10.10.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 
уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа  „за” счита, че молбата на Елмаз Амишева 
Сюлейманова с вх. № 451/17.10.2012г. следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” дава съгласие за временно преместване на 
Детска ясла „Радост”. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


