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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  

№ 14 
Днес, на 11.06.2012 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 Заявлението на Мелиха Исуфова Майрямова с вх. № 235/16.05. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Заявлението на Рефие Хасанова Юсеинова с вх. № 240/15.05. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Заявлението на Галина Донева Кръстева с вх. № 247/29.05.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Заявлението на Боряна Валентинова Христова с вх. № 251/04.06. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

5. Разглеждане на Молбата на Венета Димитрова Асенова с вх. № 259/08.06.2012 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: 
 

1. Разглеждане на Заявлението на Мелиха Исуфова Майрямова с вх. № 235/16.05. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Заявлението на Рефие Хасанова Юсеинова с вх. № 240/15.05. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Заявлението на Галина Донева Кръстева с вх. № 247/29.05.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Заявлението на Боряна Валентинова Христова с вх. № 251/04.06. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 
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5. Разглеждане на Молбата на Венета Димитрова Асенова с вх. № 259/08.06.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Постъпило е Заявление 

от Мелиха Исуфова Майрямова от село Батишница. В него заявява, че е майка на Айлян 

Сабриева Неджатиева, която страда от дълбока умствена изостаналост. Тя е с 100 % 

наработоспособна, с чужда помощ. Нуждае се от лекарства, а средствата им не достигат. 

Приложила е експертно решение. Моли за еднократна помощ. Това е накратко положението 

с Айлян. Аз считам, че това заявление следва да го уважим.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Тази жена – Мелиха е включена в Програмата за 

“Личен асистент”, която е към края си. В същото време, сега общината кандидатства с 

проект “Помощ за дома” и вероятно ще бъдем одобрени. Не се знае обаче, колко от 

нуждаещите се, ще могат да се възползват от една такава помощ. Затова, след като хорята 

имат проблем и то сериозен, аз също съм съгласна, заявлението на тази жена да бъде 

уважено.   

2. Байчо Георгиев: Може би, трябва да помислим, колко такива лица, като Айлян 

имаме в общината и ежегодно, без хората да подават каквито и да било заявления, да им 

отпускаме някаква минимална помощ. Все пак, тези родителе са може ли да изоставят детето 

си, както правят някой други, но не са. Затова, трябва да решим, как да ги подкрепим.  

3. Стоян Гецов: Предлагам , първо да проверим, колко точно такива лица има в 

общината и тогава да решим какво да правим. Трябва да ни е ясно, обаче, че ще се намерят 

хора, които ще се почустват обидени, ако те не бъдат включени в един такъв списък.  

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Подадено е заявление 

от Рефие Хасанова Юсеинова за отпускане на еднократна помощ за раждане на второ дете – 

Фуркан Фердиен Зейнелов. 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 – Ферди Зейнелов Юсеинов средно образование. От общинската администрация ни е 

представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен адрес в град Две 

могили и настоящ – в град Русе. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е 

редовно и следва да бъде уважено.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Това, че имат настоящ адрес в Русе, не е проблем, тъй като детето 

се записва по постоянния адрес.  

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Галя Кръстева, която 

работи в общинската администрация е подала заявление за раждане на второ дете – Теодора. 

Представила е Акт за раждане на първото и второто си дете, декларация, че няма да остави 

Теодора в специализирана институция, документи за завършено от нея и бащата на детето – 

Петър Божинов Кръстев висше образование. От общинската администрация ни е представена 

справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две 

могили. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно и следва да бъде 

уважено.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: След като всички документи са изрядно, да се уважи 

заявлението.   

По четвърта точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Подадено 

е заявление от Боряна Валентинова Христова за отпускане на еднократна помощ за раждане 

на първо дете – Сияна Галинова Тодорова. 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 – Галин Тодоров Георгиев средно образование. От 

общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че Боряна има 

постоянен и настоящ адрес в село Батишница, а бащата – в град Попово. По тази причина, 

заявлението, съгласно Наредба № 10, следва да бъде уважено в размер на 50 %.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Така стоят нещата. Да се уважи в размер на 50 %.  
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По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Има постъпила 

молба от Венета Димитрова Асенова от село Бъзовец  за отпускана на финасова помощ. В 

него заявява, че сина и Венцислав Валентинов Асенов и съпруга и – Валентни Ангелов 

Асенов са инвалиди. Има и син – ученик в трети курс. Нуждае се от средства за да покрие 

някои неотложни финансови нужди. По указание на Байчо Георгиев отидох в дома на Венета 

и на място се запознах с положението им. Обясних им, че Общината не може да им отпуска 

пари за ток и вода. Можем да им отпуснем пари за лекарства. Тя ми обясниха, че така и 

казали да напише молбата и затова. Но ако и бъдат отпуснати пари, то те ще отидат за 

лекарства за двамата – съпруга и сина. Моето мнение е да и бъда отпусната помощ, ако не 

може в пълен, то поне в частичен размер.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Това пояснение беше важно, защото, така като е 

написано в молбата, излиза че ще даваме пари за ток и вода. И въпреки това, аз не смятам, че 

тази молба трябва да се уважава. Ако пък сметнете за необходимо да се отпусне то помощта 

да е частична. 

2. Радолав Радев: Ако я уважим, наистина утре ще дойдат още куп такива молби.  
 

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 Мелиха Исуфова 

Майрямова с вх. № 235/16.05. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва  

да бъде уважено. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Рефие Хасанова 

Юсеинова с вх. № 240/15.05. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Галина Донева 

Кръстева с вх. № 247/29.05.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 

на второ дете следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Боряна Валентинова 

Христова с вх. № 251/04.06. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане 

на първо дете следва да бъде уважено в размер на 50 % от предвиденото в Наредба № 10. 

5. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 2 (два) гласа “против” счита, че Молбата 

на Венета Димитрова Асенова с вх. № 259/08.06.2012 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ следва да бъде уважено. 
 

 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) 


