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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  

№ 44 
Днес, на 23.05.2014 г., от 10.00 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. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия:  

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

именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 215/19.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Крисия Александрова Петрова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 216/14.04.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис Ефраимова 

Махмудова, живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 58. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/19.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, 

живееща в село Чилнов, на улица „Преслав” № 2. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 223/22.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Мейлин Бедри Османова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 226/23.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ботев Петров, живеещ 

в град Две могили, на улица „Дружба” № 30. 

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”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се” 

прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 215/19.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара Тихомирова Петрова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Крисия Александрова Петрова. 
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2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

216/14.04.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис 

Ефраимова Махмудова, живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 58. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 217/19.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, 

живееща в село Чилнов, на улица „Преслав” № 2. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 223/22.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб Мустафова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Мейлин Бедри Османова. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 226/23.05.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ботев Петров, живеещ 

в град Две могили, на улица „Дружба” № 30. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинския съвет е 

постъпило заявлението на Тамара Тихомирова Петрова, живееща в град Две могили за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 

09.04.2014 г. е родила първото си дете – Крисия Александрова Петрова. Приложила е 

Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 

образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 

в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 

от която е видно, че новороденото дете е първо за майката. Тя и бащата на детето – 

Александър Петров Петров са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. С оглед на 

горното, предлагам подаденото заявление от Тамара да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: След като всички изискуеми по наредбата 

документи са представени, нямаме основание да не уважим подаденото заявление.  

2. Радослав Радев: Съгласен сам с колегите. Да бъде уважено подаденото 

заявление.  
 

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молбата на Мукадис Ефраимова Махмудова, живееща в град Две 

могили за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че съпругът и – 

Реджеб Ахмедов Махмудов е починал внезапно на 01.05.2014 г. на 35 години. След 

смъртта на съпруга си г-жа Махмудова е останала сама да се грижи за двете си малки деца 

– едното на 10 години, а другото на 5 години. Моли ни за помощ, за да си плати разходите 

направени по погребението на съпруга и. Предлагам да уважим молбата. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Запознат съм с подробности по този случай. Наистина 

неприятна история. Жената е в изключително тежко положение. В същото време децата 

искат своето. Аз ще гласувам, молбата и да бъде уважена.  

2. Стоян Гецов: Жалко, че толкова млад човек си отива и оставя след себе си сама 

млада жена с две малки деца. Трябва да и помогнем в този тежък за нея момент.  
 

По трета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В 

Общинският съвет е постъпила молбата на Мюхтебер Ахмедова Юмерова, живееща в село 

Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ. В нея твърди, че страда от хепатит 

и цироза, като здравословното и състояние е влошено. Живее със съпруга си, сина си и 

снаха си. Двамата са безработни, а снаха и се грижи за внучето и, което страда от детска 

церебрална парализа и също няма възможност да работи. Моли ни за помощ. Трябва да 

уважим тази молба. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Аз говорих с кметът на селото. Нещата са по-зле 

отколкото са описани в мобата. Внучето не е добре и за него трябват много средства, а те 

не разполагат с такива. Нека да уважим молбата. 

2. Радослав Радев: Тази молба касае и дете, а нали в такива случай подпомагаме 

семействата. Да уважим подадената молба.  
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По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският 

съвет е постъпило заявлението на Айсел Еюб Мустафова, живееща в град Две могили за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В него твърди, че на 

11.01.2014 г. е родила първото си дете – Мейлин Бедри Османова. Приложила е 

Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 

образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 

в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 

от която е видно, че новороденото дете е първо за майката. Тя и бащата на детето – Бедри 

Османов Мустафов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Предвид това, 

следва да уважим подаденото заявление. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Нещата са ясни. Няма място за спор. Да се уважи заявлението.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм. Да караме нататък. 
 

По пета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет е 

постъпила молбата на Христо Ботев Петров, живеещ в град Две могили за отпускане на 

еднократна финансова помощ. В нея той твърди, че е с 94 % намалена работоспособност, 

съпругата му също е пенсионерка. Общият доход на семейството месечно е в размер на 

600 лева. През м. ноември 2013 г. Христо заболява от левкемия и се налага ежемесечно да 

му се прави животоспасяващо кръвопреливане, разходите за което са на стойност 350-400 

лева. Моли ни за помощ. Ние като Общински съвет, назад във времето сме подпомагали 

жители от общината с тежки заболявания. Затова считам и сега за правилно да уважим 

подадената молба. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Действително е така. Нека да му се уважи молбата.  

2. Айдън Карамехмидов: Заболяването му е сериозно. Ние нямаме възможност да 

подпомагаме с големи суми, но все пак е важно в един такав момент, човекът да знае, че 

има и някой друг човек, който мисли за него и помога доколкото е възможно. 
 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

 

С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Докладната записка от Христина Ефтимова с вх. № 

215/19.05.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тамара 

Тихомирова Петрова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Крисия 

Александрова Петрова следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Докладната записка от Христина Ефтимова с вх. № 

216/14.04.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мукадис 

Ефраимова Махмудова, живееща в град Две могили, на улица „Христо Ботев” № 58 

следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Докладната записка от Христина Ефтимова с вх. № 

217/19.05.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюхтебер 

Ахмедова Юмерова, живееща в село Чилнов, на улица „Преслав” № 2 следва да бъде 

уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Докладната записка от Христина Ефтимова с вх. № № 

223/22.05.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Еюб 

Мустафова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Мейлин Бедри 

Османова следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Докладната записка от Христина Ефтимова с вх. № № 
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226/23.05.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Христо Ботев 

Петров, живеещ в град Две могили, на улица „Дружба” № 30 следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


