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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  

№ 39 
 

Днес, 22.01.2014 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. 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 Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 37/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, 
живеещ в град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 38/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Иванов Иванов, 
живеещ в град Две могили, на улица „Захари Стоянов” № 17. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 39/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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 Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 37/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, 
живеещ в град Две могили. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 38/13.01.2014 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Иванов Иванов, 
живеещ в град Две могили, на улица „Захари Стоянов” № 17. 
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3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 39/13.01.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпила е молба 

за отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, в която 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 детето му предстои поредният преглед в град 
София, Юсеин Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. 
Предлагам ви молбата на г-н Юсеинов да бъде уважена. 

 Разисквания по първа точка не бяха направени. 
 По втора точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Следващата молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ е от Пламен Иванов Иванов, в която той 
твърди, че е инвалид с 60 % намалена работоспособност, тъй като страда от десностранна 
централна хемипареза. Издържа се единствено от инвалидната си пенсия, която е в размер 
на 127 лева. Няма никакви странични доходи, затова ни моли да му отпуснем еднократна 
финансова помощ. Предлагам ви да уважим молбата на г-н Иванов. 
 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпила е молба за 
отпускане на еднократна финансова помощ от Димитринка Василева Йорданова, в която 
тя твърди, че е инвалид с 80 % намалена работоспособност, тъй като страда от заболяване 
на очите. Живее сама и се издържа единствено от инвалидната си пенсия, която е в размер 
на 120 лева. Няма никакви странични доходи, затова ни моли да и отпуснем еднократна 
финансова помощ. Предлагам молбата на г-жа Йорданова да не бъде уважена. 

Разисквания по трета точка 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 молбата на Юсеин Ибрямов 
Юсеинов за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Пламен Иванов Иванов 
за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Димитринка Василева 
Йорданова за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09.30 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) 


