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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  

№ 49 
 

Днес, на 10.09.2014 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. 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 Заявление с вх. № 338/01.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 327/18.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Стефана Пройнова Христова, живееща в град Две 
могили, на улица „Дружба” № 4. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 334/25.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 2А. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 336/28.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Себаатин Хасанов Яшаров, живеещ в село Кацелово, на 
улица „Родопи” № 57. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 344/08.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 22. 

 

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 Заявление с вх. № 338/01.09.2014 г., относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 327/18.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Стефана Пройнова Христова, живееща в град Две 
могили, на улица „Дружба” № 4. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 334/25.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 2А. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 336/28.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Себаатин Хасанов Яшаров, живеещ в село Кацелово, на 
улица „Родопи” № 57. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 344/08.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 22. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов:  
В Общинският съвет е постъпило заявлението на Тихомира Йорданова Недялкова, 

живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
дете. В нея твърди, че на 24.07.2014 г. е родила първото си дете – Ева Красенова 
Недялкова. 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 – 
Красен Петров Недялков е с постоянен адрес в град Елена и настоящ адрес в град Две 
могили. Това означава, че заявлението следва да се уважи, но не в пълен размер. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Щом бащата няма постоянен адрес в нашата община да се 

спази чл. 3, ал. 2 от наредба 10.  
2. Айдън Карамехмедов: Средствата и без това са ограничени.   
По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В 

Общинският съвет е постъпила молбата на Стефана Пройнова Христова, живееща в град 
Две могили, на улица „Дружба” № 4. В нея тя твърди, че е на 91 години и живее сама. На 
07.08.2014 г. спешно и се е наложило да си направи операция на дясното око, която и е 
струвала около 700 лева. За да събере сумата се е принудила да моли приятели и съседи да 
и помогнат, която сега трябва да връща. Нуждае се от помощ. Проучих случая и 
установих, че тя има син живеещ в Сливен или околностите. Не подпомага финансово 
майка си с оправданието, че е без работа и няма възможности. Предлагам молбата да се 
уважи, дори и частично, съгласно т. 5 от чл. 5 на наредба 10. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Жената е на почтена възраст. Явно съседите са тези, 

които и помагат в ежедневието. Сега има проблем и се нуждае от помощ. Аз мисля, че 
трябва да и се помогне. 

2. Стоян Гецов: Така е. Нека и помогнем. 
По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на улица „9-
ти Септември” № 2А. В нея той твърди, че е безработен, претърпял е инфаркт, поради 
което има забрана да работи. Нуждае се от средства, за да си закупи лекарствата и да се 
заплати разходите, които е направил в МБАЛ – Русе. Моли ни за помощ. Асен е стар наш 
познайник. Не казвам, че всичко му е наред, но не съм убеден, че трябва да бъде 
подпомогнат. Ако нещата са толкова сериозни, то „Социално подпомагане” следва да му 
окаже помощ. Затова предлагам да не се уважава.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
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1. Радослав Радев: Този човек знае, че ние отпускаме някакви средства и 

периодично подава такива молби.  
2. Юсеин Юсеинов: Не може с отпуснати от нас средства, той да иска да си плаща 

сметки в магазина. Дане се уважава тази молба. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Себаатин Хасанов Яшаров, живеещ в село Кацелово, на улица 
„Родопи” № 57. В нея той твърди, че е законен представител на детето си – Светльо 
Себаатинов Хасанов, който е ученик в пети клас в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град 
Две могили. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова помощ за закупуване на 
дрехи и всичко необходимо за започване на учебната година. Издържа детето си сам, тъй 
като е разведен и майката на детето не превежда присъдената издръжка. Моли ни за 
помощ. Тъй като това дете е от нашето село, ще ви кажа, че то е много добро. 
Ученолюбиво е. Баща му не може да го издържа. Майка му не се интересува от него. Така, 
че аз мисля, че тази молба следва да бъде уважена. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Да подпомогнем детето. И друг път на деца с такава 

съдба сме отпускали финансова помощ. 
2. Соня Неделчева – Нечева: Аз предлагам да се отпуснат максимално средства, 

като те бъдат взети от кмета на Кацелово. Той да се ангажира със закупуването на дрехи и 
учебници за детето. 

3. Радослав Радев: Това което предлага Соня е разумна. Нека направим точно 
така.  

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 
съвет е постъпила молбата на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Русалка” № 22. В нея той твърди, че е безработен и страда от хипертония. Нуждае 
се от средства, за да си закупи лекарствата. Моли ни за помощ. Има ли и друг път такива 
молби и сме отказвали. Предлагам, на тази молба също да и бъде отказана помощ. Няма 
достатъчно убедително доказателства, че нещата стоят точно така и той не може да се 
издържа сам. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: И този човек опитва, ако мине. Аз също не съм съгласен да му 

бъде отпускана помощ. 
2. Стоян Гецов: Да му бъде отказана помощ. 
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 Заявление с вх. № 338/01.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова следва да бъде уважено, като 
бюджетната комисия се съобрази с обстоятелството, че бащата на детето няма постоянен 
адрес на територията на общината. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 327/18.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Стефана Пройнова Христова, живееща в град Две 
могили, на улица „Дружба” № 4 следва да бъде уважена частично. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 334/25.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Асен Страхилов Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на 
улица „9-ти Септември” № 2А не следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 336/28.08.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Себаатин Хасанов Яшаров, живеещ в село Кацелово, на 
улица „Родопи” № 57 следва да бъде уважена, но средствата да бъдат получени кмета на 
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кметство село Кацелово и под неговия контрол да бъдат изразходвани средствата за 
дрехи и учебници за детето. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 344/08.09.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 22 не следва да бъде уважена. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 

 


