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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  

№ 48 
 

Днес, на 15.08.2014 г., от 10.30 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. № 320/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 321/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, живееща в село 

Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 322/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в 

село Батишница за раждане на близнаци – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова Асанова. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 323/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Данаилова Алексиева, живееща в 

село Баниска за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова. 

 

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. № 320/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 321/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, живееща в село 

Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 322/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в 

село Батишница за раждане на близнаци – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова Асанова. 
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4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 323/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Данаилова Алексиева, живееща в 

село Баниска за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова. 

По първа точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет е 

постъпило заявлението на Даниела Богданова Богданова, живееща в град Две могили за отпускане 

на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 20.07.2014 г. е родила 

първото си дете – Елинор Златкова Иванова. 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 – Златко Иванов 

Иванов е с постоянен и настоящ адрес в село Янтра, община Горна Оряховица. Затова предлагам 

заявлението да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева - Нечева: Да се уважи, но бюджетната комисия да се съобрази с 

обстоятелството, че бащата няма постоянен или настоящ адрес на територията на общината.  

2. Радослав Радев: Другата комисия няма да се излъжат да им отпуснат пълната сума. 

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

постъпило заявлението на Ренета Стоянова Малева, живееща в село Батишница за отпускане на 

еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 05.07.2014 г. е родила 

първото си дете – Александра Каменова Тодорова. 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 село Батишница, а бащата на детето – Камен 

Красимиров Тодоров е с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Предлагам да уважим 

заявлението. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Тук всичко е ясно. 

2. Байчо Георгиев: Да и след като са представени всички изискуеми по наредбата 

документи. 

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: На 21.07.2014 г. в 

Общинският съвет е постъпило заявлението на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в село 

Батишница за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. В нея твърди, 

че на 05.10.2013 г. е родила близнаците – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова Асанова. 

Приложила е Удостоверения за раждане на децата, удостоверение за завършено от нея и бащата 

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

специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, от която е 

видно, че новородените близнаци са първи за майката. Тя е с постоянен адрес в село Батишница и 

настоящ в град Шумен, а бащата на детето – Нихат Асанов Абдулов е с постоянен и настоящ адрес 

в село Обретеник. Същественият проблем тук е, че молбата е подадена след като са минали повече 

от шест месеца след раждането на децата и нямаме основание да отпуснем исканата финансова 

помощ. Затова, предлагам заявлението да не бъде уважено..  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Наистина така е по наредбата ни. Но не всеки ден се раждат близнаци.  

2. Айдън Карамехмедов: Ще трябва да потърсим друг начин да подпомогнем младото 

семейство.   

По четвърта точка от дневния ред докладва Соня Неделчева - Нечева: В Общинският 

съвет е постъпило заявлението на Деница Данаилова Алексиева, живееща в село Баниска за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 27.11.2013 г. е 

родила първото си дете – Емили Светлинова Севдалинова. Приложила е Удостоверение за 

раждане на детето, удостоверение за завършено от нея образование и нотариално заверена 

декларация, че няма да остави детето си за отглеждане в специализирана институция. Към 

момента на постъпване на заявлението в Общински съвет не е представено удостоверение за 

завършено от бащата на детето образование. 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 село Баниска, а бащата на детето – Светлин Райков Севдалинов е с постоянен и настоящ 

адрес в град Сливо поле. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
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1. Стоян Гецов: И това заявление е подадено след като е изтекъл шестмесечният срок за 

подаването на заявлението. Затова нямаме основание да го уважаваме. 

2. Юсеин Юсеинов: Освен това, не се знае бащата какво образование има. 
 

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. № 320/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова следва да бъде уважена, 

като бюджетната комисия се съобрази с обстоятелството, че бащата на детето няма постоянен или 

настоящ адрес на територията на общината. 

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. № 321/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, живееща в село 

Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова 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. № 322/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в 

село Батишница за раждане на близнаци – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова Асанова не 

следва да бъде уважена, тъй като заявлението е подадено след изтичане на предвидения в 

наредбата шестмесечен срок. 

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. № 323/11.08.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Данаилова Алексиева, живееща в 

село Баниска за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова не следва да бъде 

уважена, тъй като заявлението е подадено след изтичане на предвидения в наредбата шестмесечен 

срок и няма представен от бащата на детето документ за завършено образование. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 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) 

 


