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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  

№ 54 
 

Днес, на 12.12.2014 г., от 09.30 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. 
7. Христина Димитрова Ефтимова – 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. № 460/26.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село Кацелово за раждане на 
втора дете – Елиф Ахмедова Мехмедова. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 461/26.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Емне Хасанова Хасанова живееща в град Две могили за раждане на второ 
дете – Емир Хасанов Раифов. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 462/26.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова живееща в град Две могили за раждане на 
трето дете – Димитър Емилов Димитров. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № .459/24.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 464/03.12.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Връбовка, на улица 
„Света Марина” № 11. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 473/09.12.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Бонка Белчева Колева, живееща в село Баниска, на улица „Александър 
Стамболийски” № 18. 

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 7 (седем) 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. № 460/26.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село Кацелово за раждане на 
втора дете – Елиф Ахмедова Мехмедова. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 461/26.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Емне Хасанова Хасанова живееща в град Две могили за раждане на второ 
дете – Емир Хасанов Раифов. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 462/26.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова живееща в град Две могили за раждане на 
трето дете – Димитър Емилов Димитров. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № .459/24.11.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили. 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 464/03.12.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран Връбовка, на улица 
„Света Марина” № 11. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 473/09.12.2014 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Бонка Белчева Колева, живееща в село Баниска, на улица „Александър 
Стамболийски” № 18. 

По първа точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет е 
постъпило заявлението на Ширин Ефраимова Мехмедова, живееща в село Кацелово за отпускане 
на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 16.10.2014 г. е родила 
второто си дете – Елиф Ахмедова Мехмедова. 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 – Ахмед Мехмедов Мехмедов са с постоянен и настоящ адрес в 
село Кацелово. Предлагам заявлението да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Представени са всички изискуеми документи по наредбата. 

Съгласна съм с отпусканета на еднократната помощ. 
3. Айдън Карамехмедов: Нямаме основание, да не я уважаваме.  
По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет е 

постъпило заявлението на Емне Хасанова Хасанова, живееща в град Две могили за отпускане на 
еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 18.11.2014 г. е родила 
второто си дете – Емир Хасанов Раифов. 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 – Хасан Раифов Хасанов са с постоянен и настоящ адрес в град Две 
могили. Заявлението да се уважи. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Това е идентичен случай като първия. Представени са пак всички 

документи. 
2. Христина Ефтимова: Съгласна съм с отпусканета на еднократната помощ. 
3. Байчо Георгиев: Да се уважи заявлението. 
По трета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: В Общинският съвет е 

постъпило заявлението на Надежда Диянова Йорданова, живееща в град Две могили за отпускане 
на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 31.10.2014 г. е родила 
третото си дете – Димитър Емилов 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 предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е трето за 
майката. Тя и бащата на детето – Емил Димитров Йорданов са с постоянен и настоящ адрес в град 
Две могили. Заявлението трябва да го уважим 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: През тази година май не се е раждало трето дете в 

семейство от общината. Да се уважи заявлението. 
2. Стоян Гецов: И ако има възможност, поне до Нова година, на семействата с малки деца, 

да им се изплатят тези средства.  
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По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинския 

съвет е постъпила молбата на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Изгрев” № 30. В нея той твърди, че детето му – Ибрям Юсеинов Ибрямов страда от тежко 
заболяване, за което ежегодно се налага да ходят на медицински прегледи в град София. Ибрям 
Юсеинов Ибрямов е потребител на социална услуга „Семейно консултиране и подкрепа на 
биологичното семейство” в „Центъра за обществена подкрепа” – град Две могили. Бащата на 
детето отглежда детето си сам, работещ е, но средствата не му достигат, за да си покриват 
ежедневните разходи. Тъй като на детето му предстои поредният преглед в град София, Юсеин 
Ибрямов ни моли да му отпуснем еднократна финансова помощ. 

В разискванията по четвъта точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Съгласна съм за бъде отпусната еднократна финасова помощ. 

Мнението ми е да се предложи на първа комисия размера на помощта да бъде 200 лева. 
2. Стоян Гецов: Да се отпесне помощта. Все пак се касае за дете.  
По пета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В Общинския съвет, 

на 03.12.2014 г. е постъпила молбата на Ваня Първанова Севастакиева. В нея Ваня твърди, че е 
майка на 5 деца, три от които посещават училище, а другите две – не. Безработна е и не е 
подпомагана от никъде, няма трайни доходи. Липсват им елементарни условия за нормален живот. 
Децата гладуват. Моли за помощ.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Съгласна съм, но при условие, че помощта бъде материална, т. е. 

да бъдат закупени консерви и хранителни продукти, които да бъдат предоставени на Ваня, тъй 
като и нямам доверие, че отпуснатата финансова помощ ще бъде използвана за това, за което ни 
моли. 

2. Байчо Георгиев: Отпускали сме и помощи и в предходни години, но парите сме ги 
давали на кмета на селото. Той купува необходимите за децата неща, след което се отчита пред 
нас. Така предлагам да направим и сега. Още повече, че има становището на Михаил Трифонов, 
което приложено към молбата. 

3. Юсеин Юсеинов: Аз пък не съм съгласен да и отпускане помощ. По цял ден ходи с 
цигара в ръка, но да се хване на работа някъде – не. 

4. Айдън Карамехмедов: Вижте тя нарича две от децата си „шайки” – така е записала в 
молбата си. Това не е нормално за една майка. Аз също съм против. 

5. Стоян Гецов: Аз съм „за”. Щом кметът на селото е представил свое становище, редно е 
да го уважим. Той най-добре познава нещата. 

6. Радослав Радев: Аз съм „против”. 
По шеста точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинския съвет, на 

09.12.2014 г. е постъпила молбата на Бонка Белчева Колева. В нея Ваня твърди, че е през месец 
септември е пъстъпила на лечение в болница, след което и е извършена оперативна интервенция. 
След извършената операция е наложително да продължи лечението си с химеотерапия, но това 
към този момент не е възможно, тъй като е с прекъснати здравни осигуровки. Тя и съпругът и са 
безработни. Имат две деца , които са ученици. Ням финансова възможност да си плати здравните 
окигуровки. Моли за помощ.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Считам, че не е редно да отпускаме пари за покриване на 

неплатени здравни осигуровки. Но имайки предвид, че става въпрос за продължаване на лечението 
с химеотерапия, гласувам „за” отпускане на еднократна помощ. 

2. Юсеин Юсеинов: Аз също съм съгласен да и бъде отпусната еднократна помощ. 
3. Байчо Георгие: Нали всички разбираме, че не можем да и отпускаме пари, за да си 

плати здравните осигуровки. Ако го направим, следващият месец ще имаме поне десет молби със 
същото искане и няма да имаме основание, да и откажем. За химеотерапията – за там съм съгласен 
да и помогнем, но не на сляпо. Да се знае за какво точно ги даваме парите. Аз съм против парите 
да се отпускат за заплащане на здравни осигуровки. 

4. Радослав Радев: Аз съм „за”. Ако тя не си плати осигуровките, няма как да мине 
процедурите за химеотерапия. 

 5. Соня Неделчева – Нечева: Те процедурите не са безплатни. Да, ако си здравно 
осигурен, ползваш привилегия. Ако не си – трябва да си платиш всичко. Аз съм „против” да и 
плащаме здравните осигуровки. 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
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1. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 460/26.11.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 461/26.11.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Емне Хасанова Хасанова живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Емир Хасанов Раифов следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 462/26.11.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова живееща в град Две могили 
за раждане на трето дете – Димитър Емилов Димитров следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 459/24.11.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две могили 
следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за”, 3 (три) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 464/03.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в село Каран 
Връбовка, на улица „Света Марина” № 11 не следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 4 (четири) гласа „за”, 3 (три) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 473/09.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Бонка Белчева Колева, живееща в село Баниска, на улица 
„Александър Стамболийски” № 18 следва да бъде уважена. 

 

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) 

 

7. ….…………..…… 
                (Христина Д. Ефтимова) 
 

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 

 
 
 


