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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  

№ 63 
 

Днес, на 24.09.2015 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. Байчо Петров Георгиев– член. 
4. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
5. Радослав Косев Радев – член. 
6. Христина Димитрова Ефтимова – член. 
Отсъства: Соня Петрова Неделчева – Нечева – 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. № 294/18.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Семир Исуфов Идиризов. 

 2. Разглеждане на Заявление с вх. № 295/19.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева, живееща в село Острица за раждане на 
първо дете – Светлозара Начева Димитрова. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 313/09.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Инна Миткова Златанова, живееща в град Две могили за раждане на 
второ дете – Соня Станиславова Иванова. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 314/09.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в град Две могили за раждане 
на първо дете – Еге Сунаев Фикретов. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 317/14.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в град Две могили за раждане 
на второ дете – Йоанна Любчева Живкова. 

6. Разглеждане на молба с вх. № 298/01.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 164. 

7. Разглеждане на молба с вх. № 300/03.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две могили, на улица „Захари 
Стоянов” № 15. 

8. Разглеждане на молба с вх. № 304/03.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, живееща в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 104. 

9. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса 
Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

10. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Милена 
Колева Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 34. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
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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 Заявление с вх. № 294/18.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Семир Исуфов Идиризов. 

 2. Разглеждане на Заявление с вх. № 295/19.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева, живееща в село Острица за раждане на 
първо дете – Светлозара Начева Димитрова. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 313/09.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Инна Миткова Златанова, живееща в град Две могили за раждане на 
второ дете – Соня Станиславова Иванова. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 314/09.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в град Две могили за раждане 
на първо дете – Еге Сунаев Фикретов. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 317/14.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в град Две могили за раждане 
на второ дете – Йоанна Любчева Живкова. 

6. Разглеждане на молба с вх. № 298/01.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 164. 

7. Разглеждане на молба с вх. № 300/03.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две могили, на улица „Захари 
Стоянов” № 15. 

8. Разглеждане на молба с вх. № 304/03.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, живееща в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 104. 

9. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса 
Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57. 

10. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Милена 
Колева Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 34. 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Ренгинар Исуфова е 
подала заявление за отпускане на еднократна помощ за раждане на 07.08.2015 г. на второ 
дете. Приложила е Удостоверения за раждане на детето, 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 новороденото е второ на майката. Тя и бащата 
на децата – Исуф Идиризов Исуфов 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. Байчо Георгиев: След като са представени всички изискуеми по наредбата 

документи, помощта следва да се отпусне.  
2. Стоян Гецов: Да се отпусне еднократната помощ.  

 По второ точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинскияг съвет е 
постъпило заявление от Десислава Минчева, живееща в село Острица за отпускане на 
еднократна финансова помощ за раждане на дете. В него тя твърди, че на 08.08.2015 г. е 
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родила първото си дете – Светлозара. 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 и бащата на детето – Начо Дичитров Начев са с постоянен и 
настоящ адрес в град Две могили. Заявлението следва да бъде уважено. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Да бъде отпесната исканата помощ. Да роди човек от такова 

малко населено място, където преобладават възрастните хора, това е новина.    
По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинският съвет е 

постъпило заявление от Инна Миткова Златанова, живееща в град Две могили за 
отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. В нея твърди, че на 
31.08.2015 г. е родила детето – Сона Станиславова 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 второ за майката. Тя и бащата на детето – 
Станислав Иванов Стойков са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. 
Заявлението следва да се уважи. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Да се отпусне еднократна помош на майката. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският 

съвет е постъпило заявление от Рювейде Самиева Илиязова, живееща в град Две могили 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. В нея твърди, че 
на 30.08.2015 г. е родила детето – Еге Сунаев Фикретов. 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 и бащата на детето – Сунай Фикретов 
Илиязов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. И това заявление следва да се 
уважи. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Да се уважи заявлението. 
По пета точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: В Общинският 

съвет е постъпило заявление от Мирела Антонова Любенова, живееща в град Две могили 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. В нея твърди, че 
на 17.07.2015 г. е родила детето – Йоанна Любчева Живкова. 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 – Любчо 
Живков Любенов са с постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Заявлението следва 
да се уважи. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Да се отпусне еднократната помощ. 
По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молба от Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в село Бъзовец за 
отпускане на еднократна помощ. В нея твърди, че преди три месеца е претърпял сърдечна 
операция, а сега му престои друга – за поставяне на аортна протеза. Той и съпругата му са 
безработни, а в този моменти има нужда от лекарства. Моли за помощ. Нещата при 
Мехмед наистина са такива, както ги е написъл. Предлагам да уважим молбата.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Проблемите със сърцето, на са обикновени проблеми. Нещата 

явно са сериозни. Да се уважи молбата. 
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По седма точка от дневния ред докладва Христона Ефтимова: В Общинският 

съвет е постъпила молба от Георги Коев Белчев. В нея той твърди, че от 12 години страда 
от остра сърдечна недостатъчност, поради което се налага три пъти в седмицата за по 
четири часа да посещава Центъраза хемодиализа в град Русе. Необходими са му средства 
за закупуване на лекарства и медикаменти с които да поддържа здравословното ис 
състоявние. Моли за помощ. Нека да уважим молбата.  

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: действително на човека са необходими средства за лекарства. 

Нека за де уважи молбата.  
По осма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молба от Стоянка Дамянова Иванова от село Бъзовец. В нея тя твърди, 
че е заболяла от онкологично заболяване, следсвие на което е претърпяла операция. 
Лечението е продължително. Ходи на хемодиализа, а и предстои и лъчетерапия. Понеже 
не може да работи, не може да си купи дърва за зимата. Моли за помощ. Да уважим 
молбата и да и отпуснем 3 кубика дърва.  

В разискванията по осма точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Съглесен съм. Жената не иска пари. Иска дърва. Мисля, че 

няма да е проблем да и осигурим 3 кубика дърва. 
2. Юсеин Юсеинов: Предоставяли сме дърва за огрев и на други хора. Затова нека 

и сега на жената да и помогнем по този начин. 
По девета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молба от Емне Иса Мехмедова от село Бъзовец. В нея тя твърди, че е 
болна от паркинсон – тежка форма, следствие на което е претърпяла две операции. Движи 
се трудно. Кандидатствала е за услугата „Личен асистент”, но не е била одобрена. За 
лечението и са необходими лекарства, които са много скъпи. Тя и съпругът и са 
безработни. Моли за помощ. Познавам жената. Предлагам да и помогнем.  

В разискванията по девета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Заболяването е сериозно. Нека и отпуснем еднократната 

помощ.. 
2. Стоян Гецов: Да се проконтролира как са похарчени парите. 
По десета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молба от Милена Колева Асенова от село Бъзовец. В нея тя твърди, че е 
самотна майка на дете, което е записано като редовна ученичка в 9 – ти клас на СОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” – град Две могили. Нямала възможност да подготви детето си за 
училище, тъй като има тежко болна майка, за която трябва да се грижи. Безработна е. 
моли запомощ. Предлагам да помогнем на детето. То не е виновно, че майка му няма пари 
за него.  

В разискванията по девета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Дайте пари на детето. На да се види, как ще бъдат изхарчени.  
 

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. № 294/18.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ренгинар Юсеинова Исуфова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Семир Исуфов Идиризов следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 295/19.08.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Десислава Ценкова Минчева, живееща в село Острица за раждане на 
първо дете – Светлозара Начева Димитрова следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 313/09.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
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финансова помощ на Инна Миткова Златанова, живееща в град Две могили за раждане 
на второ дете – Соня Станиславова Иванова следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 314/09.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Рювейде Самиева Илиязова, живееща в град Две могили за раждане 
на първо дете – Еге Сунаев Фикретов следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 317/14.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в град Две могили за раждане 
на второ дете – Йоанна Любчева Живкова следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 298/01.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Мехмед Реджебов Мехмедов, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 164 следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 300/03.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Георги Коев Белчев, живеещ в град Две могили, на улица „Захари 
Стоянов” № 15 следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 304/03.09.2015 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ на Стоянка Дамянова Иванова, живееща в село Бъзовец, на улица 
„Георги Димитров” № 104 следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Емне 
Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 57 следва да 
бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Милена 
Колева Асенова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 34 следва да бъде 
уважена. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

1. ….…………..……  2. ………..…..………..  3. ….…………….… 
       (Айдън С. Карамехмедов)                       (Стоян Г. Гецов)                                                (Байчо П. Георгиев) 

  

 

 

4. ……..……….……  5. …..…..……………..  6. …...………...….… 
                     (Юсеин А. Юсеинов)                                  (Радослав К. Радев)                             (Христина Д. Ефтимова) 

 

        

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 


