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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  

№ 62 
 

Днес, на 17.08.2015 г., от 10.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в стая № 
13, 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. 
Заседанието бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че същото 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. № 259/28.07.2015 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ на Айше Идиризова Салимова, живееща в град Две могили за раждане на 
близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих Салим Алим. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 262/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йорданка Светославова Петрова, живееща в град Две могили за раждане на 
второ дете – Светослава Пламенова Петрова 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 262/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо 
дете – Емир Зейнелов Зейнелов. 

4. Разглеждане на молба с вх. № 263/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 24. 

5. Разглеждане на молба с вх. № 273/11.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

6. Разглеждане на молба с вх. № 275/11.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

7. Разглеждане на молба с вх. № 288/17.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Общинска организация на офицерите и сержантите от запаса – град Две могили. 

 

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. № 259/28.07.2015 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ на Айше Идиризова Салимова, живееща в град Две могили за раждане на 
близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих Салим Алим. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 262/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йорданка Светославова Петрова, живееща в град Две могили за раждане на 
второ дете – Светослава Пламенова Петрова. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 262/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо 
дете – Емир Зейнелов Зейнелов. 

4. Разглеждане на молба с вх. № 263/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 24. 

5. Разглеждане на молба с вх. № 273/11.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

6. Разглеждане на молба с вх. № 275/11.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3. 

7. Разглеждане на молба с вх. № 288/17.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Общинска организация на офицерите и сержантите от запаса – град Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: На 28.07.2015 г. в 
Общинският съвет е постъпило заявление с вх. № 259 от Айше Идиризова Салимова, живееща в 
град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. В него тя 
твърди, че на 19.07.2015 г. е родила близнаците – Алимджан Салим Алим и Семих Салим Алим. 
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 второ по ред раждане за майката. Тя и бащата на децата – 
Салим Алим Салим са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Искането е основателно и 
следва да се уважи. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Помощта да е съобразена с обстоятелството, че семейството вече 

има едно дете.  
2. Айдън Карамехмедов: Правилно. Помощта да бъде като да трето лице.  

 По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В Общинскияг 
съвет е постъпило заявление с вх. № 262/07.08.2015 г. на Йорданка Светославова Петрова, 
живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В 
него тя твърди, че на 18.07.2015 г. е родила второто си дете – Светослава Пламенова Петрова. 
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 – Пламен Иванов Петров са 
с постоянен адрес в град Две могили и настоящ – в Кипър. Заявлението следва да бъде уважено. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Да бъде отпусната исканата помощ.  
По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет е 

постъпило заявление с вх. № 281/13.08.2015 г. на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в село 
Бъзовец за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В нея твърди, че на 
27.07.2015 г. е родила първото си дете – Емир Зейнелов Зейнелов. 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 адрес в село Бъзовец и настоящ с град Свищов, а бащата на 
детето – Зейнел Адемов Зейнелов е с постоянен адрес в град Две могили и настоящ в град Русе. 
Предлагам да уважим молбата. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Нека да се отпусне помощта. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В общинският съвет е 

постъпила молба с вх. № 263/07.08.2015 г. от Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Русалка” № 24. В нея той твърди, че има заболяване на щитовидната жлеза, боледува от 
две години. Нуждае се от лекарства, за които няма нужните пари. Има малко дете на 3 години. 
Живее на квартира и доходите му са минимални. Моли ни да му отпуснем еднократна финансова 
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помощ за закупуване на лекарства и за извършване на необходимите прегледи. Предлагам да 
уважим молбата. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Тези дни почина баща му и всичко по погребението му падна върху 

него. Нека да помогнем на момчето. 
По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинскияг съвет е 

постъпила молба с вх. № 273/11.08.2015 г. от Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на 
улица „Васил Друмев” № 19. В нея той твърди, че на 30.06.2015 г. е бил опериран в УМБАЛ „Св. 
Екатерина” град София, където му е бил поставен байпас. В момента здравословното му състояние 
е много тежко, тъй като освен това страда и от задух, диабет, подагра и високо кръвно. За всички 
тези болести трябва да взема определени лекарства. Живее в едно домакинство със съпругата си, 
сина си, снаха си и две внучета. Всички са безработни и нямат никакви странични доходи, поради 
което е невъзможно да отделя средства за закупуване на необходимите за лечението му лекарства. 
Нуждае се от средства, за да си закупи необходимите лекарства за провеждане на лечението. Моли 
ни за помощ. Написаното отговаря на истината. Нека да му помогнем. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Нещата при този човек са сериозни и трябва да му помогнем. 
По шеста точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет е 

постъпила молба с вх. № 275/11.08.2015 г. от Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, 
на улица „Вела Пискова” № 3. В нея тя твърди, че е безработна от дълги години. Регистрирана е в 
Бюрото по труда в град Две могили, но не получава никакво обезщетение. Не е семейна, живее 
сама заедно със сестра си. През м. юни и се налага да постъпи в болница, тъй като получава 
увреждане на междупрешлените дискове в поясните и други отдели на гръбначния мозък с 
радикулопатия. Страда още от коксартроза, диабет и хепиртонична болест на сърцето. 
Ежемесечно се нуждае от закупуване на лекарства, средствата за които са в размер на около 150-
200 лева. Няма никакви доходи, не може да си посреща ежедневните нужди. Моли ни за помощ. 
Познаваме всички Янка. Нека да уважим молбата. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Янка няма да поиска помощ току-така. Явно нещата при нея и сестра 

и, не са добри. 
По седма точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет е 

постъпила молба с вх. № 288/17.08.2015 г. от Петър Колев Петров – Председател на Общинска 
организация на офицерите и сержантите от запаса. В нея той твърди, че предстои провеждането на 
патриотично мероприятие съвместно с Общинската организация на офицерите от запаса и резерва 
от Община Две могили и Община Борово, във връзка с 138 години от Освобождението на Борово, 
Батишница, Баниска и Помен от турско владичество. За по-добро организационно провеждане на 
мероприятието ни моли да отпуснем еднократна финансова помощ в размер на 100 лева за 
закупуване на венци, цветя и други. Предлагам да помогнем. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Организацията на офицерите и сержантите ежегодно организира по 

няколко мероприятия, които имат патриотична насоченост. Те не могат да се издържат сами. А в 
случая се касае за мероприятие, което е свързано с друга органазация. Нека да ги подкрепим. 

 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 259/28.07.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Айше Идиризова Салимова, живееща в град Две могили за раждане на 
близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих Салим Алим следва да бъде уважено. 
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2. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 262/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Йорданка Светославова Петрова, живееща в град Две могили за раждане на 
второ дете – Светослава Пламенова Петрова 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. № 262/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо 
дете – Емир Зейнелов Зейнелов 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. № 263/07.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 24 следва да 
бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 273/11.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19 следва 
да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 275/11.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, на улица „Вела Пискова” № 3 
следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 288/17.08.2015 г. за отпускане на еднократна финансова 
помощ на Общинска организация на офицерите и сержантите от запаса – град Две могили 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) 

 

 

 

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

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 


