
 1 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 5 
 

Днес, на 07.02.2012 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. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 
2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 
3. Стоян Георгиев Гецов – член. 
4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Радослав Косев Радев – член. 
Същото бе открито от Байчо Георгиев – 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. 

Байчо Георгиев – Председател на Постоянната комисия:  
 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен 
ред, а именно: 

1. Разглеждане на Заявление на Драгомира Бисерова Христова с вх. № 613/ 
25.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Стела Ганчева Кунева с вх. № 618/31.01.2012 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Молба на Милен Бейков Йорданов с вх. № 596/16.01.2012 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 597/16.01. 
2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Якуб Шукри Мъстън с вх. № 621/06.02.2012 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

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”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Разглеждане на Заявление на Драгомира Бисерова Христова с вх. № 613/ 

25.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Стела Ганчева Кунева с вх. № 618/ 
31.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо 
дете. 

3. Разглеждане на Молба на Милен Бейков Йорданов с вх. № 596/16.01.2012 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба на Ахмед Еминов Байрактаров с вх. № 597/16.01. 
2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Якуб Шукри Мъстън с вх. № 621/06.02.2012 г. за 
отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Постъпило е 
Заявление от Драгомира Бисерова Христова от гр.Две могили. В него заявява, че на 
12.01.2012 г. е родила детето Светлозар Ивелинов Иванов. Представила е Акт за 
раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в специализирана 
институция, документи за завършено от нея и бащата на детето – Ивелин 
Светлозаров Иванов средно образование. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и 
настоящ адрес в гр.Две могили от години. Съгласно изискванията на Наредба № 10, 
това заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: Всички изискуеми документи по Наредбата документи 
са ни представени, поради което заявлението и следва да бъде уважено.  

По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Второто 
заявление за еднократна помощ за раждане на дете е на Стела Ганчева Кунева от 
гр.Две могили. Както и при първото разгледано удостоверение, тук също са 
представени всички необходими по наредбата ни документи – Акт за раждане на 
детето, декларация, документи за завършено образование от двамата родители на 
детето. От предоставената ни справка от общинската администрация е видно, че 
майката е с постоянен адрес гр. Две могили, а настоящ – гр.Варна. Бащата е с 
постоянен гр.Ямбол, а настоящ – гр.Две могили. По тази причина, следва да 
сеприложи чл. 5, ал. 2 от Наредбата, а именно: заявлението да бъде удовлетворено 
на, но размерът на помощта да бъде 50%.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Подкрепям предложението, след като имаме приложени 
всички документи по Наредба №10.  

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпила е 
молба от Милен Бейков Йорданов, в която твърди, че се нуждае от финансова 
помощ. Представил е документи от които е видно, че е болен от диабет. Лицето е 
безработно и не е осигурено здравно. От получената справка от ДСП Две могили е 
видно, че същият не е регистриран в ДБТ и ДСП Две могили. По този повод е взел 
заем за да си плати здравните вноски и съответно – да се лекува чрез Здравната 
каса. Парите всъщност са му необходими за да си върне заема. Посетих момчето в 
дома му. Положението му – финансово имам предвид не е никак розово. Затова 
предлогам да му се уважи молбата.   

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Парите, както отбеляза Юсеин са му необходими за да 

си върне заема. Въпросът тук според мен е: След като едно лице е безработно, би 
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следвалото то да се регистрира в Бюрото по труда, а Милен не е направил това – 
защо? Ако беше направил това, вероятно той щеше да бъде включен по някоя 
програма, които вървяха и вървят в момента на територията ни. Тогава бил склонен 
да го подпомогнем. Но след като той не е направил това – аз съм против.  

2. Радослав Радев: Всъщност помощта, която той иска не е защото е болен и 
се нуждае да речем от определен вид скъпи лекарства, а защото не си е платил 
здравните осигуровки. В Наредбата ни няма такава хипотеза за подпомагане. По 
тази причина и аз счинам, че тази молба не следва да се уважава. 

3. Айдън Карамехмедов: Аз предлагам компромисен вариант – да бъде 
уважена молбата му частично. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Втората 
молба за еднократна финансова помощ е на Ахмед Еминов Байрактаров от гр. Две 
могили. В заявлението не са описани причините за исканата помощ, а само е 
посочено че иска помощта си за 2012 г. Приложелил е единствено Решение на 
ТЕЛК. От справка от ДСП Две могили е видно, че Ахмед Байрактаров получава 
социална пенсия и всички социални придобивки – месечни добавки за транспортни 
услуги, телекомуникационни услуги, диетично хранене и др. Припомням ви, че 
през месец декември разглеждахме също подадена от него молба и му отказахме. 
На тази молба, предложението ми е същото – да не се уважава.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Молбата не е мотивирана и няма приложени нужните 
документи. Аз също съм съгласен с предложението, молбата му да не бъде 
уважавана.  

По пета точка от дневния ред докладва Сона Неделчева – Нечева: 

Последната молба е от Якуб Шукри Мъстан от град Две могили. Твърди, че на 
03.02.2012 в дома му е възникнал пожар вседствие на което е изгорял покрива на 
къщата и голяма част от покъщнината. Майка му – която е на 81 години едва е 
успяла да излезе от къщата и м момента се намира в Болницата в градз Русе с два 
счупени прешлена. Моли за помощ. Наредбата предвижда подпомагане в такива 
случаи. Предлагам да уважим молбата.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Преди година, две имаше подобен случай в село 
Баниска. Аз също считам, че трябва да помогнем. Друг е въпросът, че сумата която 
може да се отпусне не е голяма.  

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 Заявлението на Драгомира 
Бисерова Христова с вх. № 613/25.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ за раждане на първо дете следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявление на Стела Ганчева 
Кунева с вх. № 618/31.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на първо дете  следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 2 (два) гласа “против” счита, че 
Молба на Милен Бейков Йорданов с вх. № 596/16.01.2012 г. за отпускане на 
еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена частично. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Ахмед Еминов 
Байрактаров с вх. № 597/16.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ не следва да бъде уважена. 
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5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Якуб Шукри 

Мъстън с вх. № 621/06.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 
следва да бъде уважена. 

 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 

 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Байчо П. Георгиев)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  

4. ……..……….…… 5. …..…..…………  6. …...……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)         (Юсеин А. Юсеинов)                        (Радослав К. Радев) 

 

 

       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Байчо Георгиев) 

 

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


