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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  

№ 23 
 

Днес, 18.12.2012г., 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 Севдие Мъстънова Мехмедова с вх. № 

518/06.12.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Заявление от Албена Великова Данчева с вх. № 519/06.12.2012 г. 

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

3. Разглеждане на Молба от Емине Али Хаджиолу с вх. № 513/03.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба от Хасан Кяшифов Хасанов с вх. № 514/03.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба от Мария Борисова Маринова с вх. № 528/12.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба от Капка, Славчо и Младен Найденови Иванови с вх. № 

529/12.12.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба от Юсеин Ибрямов Юсеинов с вх. № 550/18.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

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: 

1. Разглеждане на Заявление от Севдие Мъстънова Мехмедова с вх. № 

518/06.12.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 
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2. Разглеждане на Заявление от Албена Великова Данчева с вх. № 519/06.12.2012 

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

3. Разглеждане на Молба от Емине Али Хаджиолу с вх. № 513/03.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба от Хасан Кяшифов Хасанов с вх. № 514/03.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба от Мария Борисова Маринова с вх. № 528/12.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба от Капка, Славчо и Младен Найденови Иванови с вх. № 

529/12.12.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба от Юсеин Ибрямов Юсеинов с вх. № 550/18.12.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Постъпило е Заявление от Севдие Мъстънова Мехмедова от село Кацелово. В него 

заявява, че е родила второто 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 тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 

адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 

заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Съгласен съм това Заявление да бъде уважено. Размерът на 

помощта се определя от Наредба № 10. 

 По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Следващото Заявление е подадено от Албена Великова Данчева от град Две 

могили. В него заявява, че е родила второто 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 тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 

адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 

заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм заявлението да бъде уважено, като 

размерът на помощта ще се определи съгласно наредбата. 

 По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Следващата молба е подадена от Емине Али Хаджиолу от село Каран Върбовка. В 

нея тя твърди, че е пенсионерка на 94 години и е самотно живееща. Размерът на пенсията 

и е 200 лева, като с по-голямата част от нея тя си купува лекарства. За нея се грижи 

дъщеря и, която няма никакви странични доходи, а и не работи. Поискана е информация 

от Дирекция „Социално подпомагане”, от която е видно, че г-жа Хаджиолу получава 

пенсия в размер на 200.92 лева. От ДСП г-жа Хаджиолу е подпомагана с целева помощ за 

отопление, а от месец ноември 2012 г. същата е потребител на услугата „Обществена 

трапезария” предоставяна от Община Две могили. Много хора са подобно на нейното 

положение, така че моето становище е да и отхвърлим помощта. 

Разисквания по трета точка от дневния ред не бяха направени. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Следващата молба е от Хасан Кяшифов Хасанов от село Чилнов, в която твърди, че 

е болен от рак на пикочния мехур и му се налага през ден да ходи на терапии в град Русе, 

за което няма средства. Поискана е поисках информация от Дирекция „Социално 

подпомагане” град Две могили, от която е видно, че той не получава пенсия поради липса 

на осигурителен стаж. Получил е обезщетения за безработица от ДБТ, както следва: за м. 

септември 2012 г. – 216.97 лева, за м. октомври 2012 г. – 187.38 лева и за м. ноември 2012 

г. – 197.25 лева. Съпругата му работи в чужбина. Поради тези причини предлагам да не 

уважим молбата. 
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Разисквания по четвърта точка от дневния ред не бяха направени. 

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Следващата молба е от Мария Борисова Маринова от град Две могили, в която 

твърди, че е майка на детето Валентина Мариева Борисова, която е на 10 месеца и страда 

от вродена хидроцефалия. В момента е настанена в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” град 

Велико Търново, неврохирургично отделение на лечение по повод вътрешна 

хидроцефалия, където е необходимо да бъде имплантирана мозъчна ликвородренираща 

клапна система, която е на стойност 3 000 лева. Лечението на детето е по НЗОК, която ще 

заплати сумата от 1 800 лева. С останалата част от стойността на операцията тя не 

разполага, за което ви предлагам да уважим молбата и, тъй като става въпрос за дете. 

Разисквания по пета точка от дневния ред не бяха направени. 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Постъпила е молбата на Капка Найденова Иванова, Славчо Найденов Иванов и 

Младен Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец. В нея те твърдят, че са безработни. 

Живеят при родителите си и нямат никакви странични доходи. Личните карти и на 

тримата трябва да се подновят, за да могат да получават социални помощи. Моето 

предложение е молбата им да не бъде удовлетворена. 

Разисквания по шеста точка от дневния ред не бяха направени. 

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Последната постъпила молба е от Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две 

могили. В нея той твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от тежко 

заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на медицински прегледи в град София. 

Ибрям Юсеинов Ибрямов е потребител на социална услуга „Семейно консултиране и 

подкрепа на биологичното семейство” в „Центъра за обществена подкрепа” – град Две 

могили. Бащата на детето отглежда детето си сам, работещ е но средствата не му достигат, 

за да си покриват ежедневните разходи. Тъй като на 14.01.2013 г. на детето му предстои 

поредният преглед в град София, Юсеин Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна 

финансова помощ. Предлагам да уважим молбата. 

Разисквания по седма точка от дневния ред не бяха направени. 
 

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 Заявлението на Севдие Мъстънова 

Мехмедова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете следва 

да бъде уважено. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Албена Великова 

Данчева за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете следва да 

бъде уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Емине Али Хаджиолу за 

отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Хасан Кяшифов Хасанов 

за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Мария Борисова 

Маринова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Капка, Младен и Славчо 

Найденови Иванови за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 

уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Юсеин Ибрямов 

Юсеинов за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена.   

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
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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) 


