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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  

№ 46 
Днес, на 11.07.2014 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. Стоян Георгиев Гецов – секретар. 

3. Соня Петрова Неделчева – Нечева – 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. № 276/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Алиева Мусова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Симге Юкселова Ешрефова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 277/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Искрена Искренова Илиева. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 278/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Самуил Владимиров Димитров. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 279/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариела Христова Гецова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Емил Петров Гецов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов Маринов, 

живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Мишева Георгиева, 

живееща в град Две могили, на улица „Русалка” № 1. 
 

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: 
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1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

276/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Алиева 

Мусова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Симге Юкселова 

Ешрефова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 277/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Искрена Искренова Илиева. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 278/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Самуил Владимиров Димитров. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 279/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариела Христова Гецова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Емил Петров Гецов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов Маринов, 

живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/14.07.2014 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Мишева Георгиева, 

живееща в град Две могили, на улица „Русалка” № 1. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет 

е постъпило заявлението на Атидже Алиева Мусова, живееща в град Две могили за 

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

10.06.2014 г. е родила второто си дете – Симге Юкселова Ешрефова. 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 второ за майката. Тя и бащата на детето – Юксел 

Ешрефов Мусов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. С оглед на горното, 

предлагам подаденото заявление от г-жа Мусова да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: 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 Байчо Георгиев: В Общинският съвет 

е постъпило заявлението на Петя Николаева Пенчева, живееща в град Две могили за 

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

23.05.2014 г. е родила първото си дете – Искрена Искренова Илиева. 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 е с постоянен и настоящ 

адрес в град Две могили, а бащата на детето – Искрен Георгиев Илиев е с постоянен и 

настоящ адрес в село Бъзовец. Предлагам да уважим молбата. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Съгласна съм. Да караме нататък. 
 

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

Общинският съвет е постъпило заявлението на Жулиета Петрова Живкова, живееща в 

град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея 

твърди, че на 19.06.2014 г. е родила второто си дете – Самуил Владимиров Димитров. 

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 
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предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя е с 

постоянен и настоящ адрес в град Две могили, а бащата на детето – Владимир 

Владимиров Димитров е с постоянен адрес в град Русе и настоящ адрес в град Две 

могили. Заявлението следва да се уважи на на 50 % от предвиденото в наредбата ни. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Нямаме спор по този въпрос. Нека да уважим заявлението, а 

другата ковисия да се съобрази вече за размера на помощта. 

2. Радослав Радев: Ние да уважим подадената молба.  
 

По четвърта точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският 

съвет е постъпило заявлението на Мариела Христова Гецова, живееща в град Две могили 

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

13.06.2014 г. е родила първото си дете – Емил Петров Гецов. 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 – Петър 

Георгиев Гецов 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: И тук нещата са ясни. Нямаме място за спор. Да се уважи 

заявлението.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Така е. 
 

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинския съвет е 

постъпила молбата на Милко Иванов Маринов, живеещ в град Две могили, на улица 

„Васил Левски” № 24. В нея той твърди, че е инвалид, но на 01.07.2014 г. му е спряна 

инвалидната пенсия, тъй като на 14.07.2014 г. му предстои явяване пред ТЕЛК. Моли ни 

да му отпуснем еднократна финансова помощ, с която да си посрещне разходите за 

времето, в което няма да получава пенсия. ……. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Този човек живее сам. Има сестра, но тя има семейство и живее в 

София. Нека да му уважим молбата.  

2. Айдън Карамехмидов: Съгласен съм да му се отпусне някаква сума, но трябва 

да се съобразяваме с бюджета, с който разполагаме. 
 

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинския 

съвет е постъпила молбата на Емилия Мишева Георгиева, живееща в град Две могили, на 

улица „Русалка” № 1. В нея тя твърди, че има син на 18 години, който е с тежка умствена 

изостаналост със 100 % ТНР. Тъй като синът и има нужда от ежедневно някой да се грижи 

за него, г-жа Георгиева му е личен асистент, поради което не може да започне работа на 

друго място. Живее на семейни начала с Ясен Зарков Яшков, който също е безработен. 

Имат нужда от помощ. И друг път сме имали докладни с подочно съдържание и сме ги 

одобрявали. Така според мен, трябва да направим и сега. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: И аз това щях да кажа. Разбира се, не можем да отпуснем 

сумата, от която Емилия има нужда, но всяка помощ ще е от полза. Затова, аз подкрепям 

предложението, да и се отпусне помощ.  

2. Радаслав Радев: Да се отпусне помощ на жената. Другата комисия да си решава 

колко. 
 

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 Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

276/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Алиева 
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Мусова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Симге Юкселова 

Ешрефова следва да бъде уважена. 

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

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

277/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева 

Пенчева, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Искрена Искренова 

Илиева следва да бъде уважена. 

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

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

278/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета 

Петрова Живкова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Самуил 

Владимиров Димитров следва да бъде уважена. 

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

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

279/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариела 

Христова Гецова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Емил Петров 

Гецов следва да бъде уважена. 

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

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

280/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов 

Маринов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24 следва да бъде 

уважена. 

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

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

281/14.07.2014 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия 

Мишева Георгиева, живееща в град Две могили, на улица „Русалка” № 1 следва да бъде 

уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

1. ….…………..……  2. ………..…..………..  3. ….…………….… 
       (Айдън С. Карамехмедов)                       (Стоян Г. Гецов)                                       (Соня П. Неделчева – Нечева) 

  

 

 

 

4. ……..……….……  5. …..…..……………..  6. …...………...….… 
         (Байчо П. Георгиев)                     (Юсеин А. Юсеинов)                                    (Радослав К. Радев) 

 

 

 

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 


