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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  

№ 19 
Днес, на 24.08.2012 г., от 08.30 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. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 
3. Стоян Георгиев Гецов – член. 
4. Байчо Петров Георгиев – член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Радослав Косев Радев – член. 

 След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Разглеждане на Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ от 
Ралица Любомирова Страхилова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – 
Микаел Станиславов Станчев. 

2. Разглеждане на Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ на 
Силвия Лъчезарова Коцева, живееща в град Русе за раждане на първо дете – Лъчезара 
Иванова Иванова. 

3. Разглеждане на Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ на 
Надежда Диянова Йорданова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Магдалена Емилова Йорданова. 

4. Разглеждане на Молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже 
Севдалиева Мустафова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 190. 

5. Разглеждане на Молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Ерджан 
Мехмедов Мюймюнов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 82. 

6. Разглеждане на Молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Галина 
Иванова Цветанова, живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 
23. 

7. Разглеждане на Молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Янка 
Асенова Яшкова, живееща в град Две могили , на улица „Върбан войвода” № 1. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпило е 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ от Ралица Страхилова за раждане 
на първо дете. Всички необходими документи съгласно Наредба № 10 са представени в 
срок и са редовни, с изключение на това, че бащата на детето е с постоянен и настоящ 
адрес в град Борово. Предлагам ви да уважим заявлението на 50 %. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Щом всички документи са редовни и са представени 

в срок нека уважим заявлението на г-жа Страхилова, но на 50 % съгласно изискванията на 
Наредба № 10. 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Следващото 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете е от от 
Силвия Лъчезарова живееща в град Русе. Въпреки, че при самото подаване на 
документите обяснихме, че с оглед на това, че тя и съпругът и имат постоянен адрес в 
град Русе, а това е едно от основанията за отпускане на тази помощ – да бъдат с постоянен 
или настоящ адрес на територията на Община Две могили, те изявиха желание и подадоха 
заявлението. Съгласно Наредба № 10 ние такава помощ не можем да отпуснем, тъй като 
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никой от тях не е с постоянен адрес на територията на нашата община, още повече, че и 
детето е записано като жител на град Русе. Поради тези причини ви предлагам да откажем 
помощта. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Съгласен съм с г-н Георгиев. Щом никой от родителите не е с 

постоянен адрес на територията на нашата Община, което е изискване на наредбата би 
следвало да откажем отпускането на помощ. 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Следващото 
заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете е подадено от 
Надежда Йорданова, с което тя ни уведомява, че на 24.07.2012 г. е родила второто си дете 
– Магдалена Йорданова. И двамата родители на детето са с постоянен и настоящ адрес на 
територията на нашата община, представили са документи за завършено образование, 
поради което ви предлагам да уважим заявлението. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: След като всички изискуеми документи съгласно наредбата са 

редовни и са подадени в срок нека уважим заявлението и отпуснем помощта. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Постъпила е молба 

от от Атидже Севдалиева Мустафова, с която тя иска да и бъде отпусната еднократна 
финансова помощ за лекарства. В молбата си г-жа Мустафова твърди, че е инвалид с 100 
% ТНР с чужда помощ. Получава инвалидна пенсия в размер на 272.60 лева. Семейна е и 
съпругът и Мустафа Мюмюнов Мустафов също е пенсионер. Предвид постъпилата молба 
е поискана информация за Атидже Севдалиева Мустафова от Дирекция „Социално 
подпомагане” град Две могили дали е била обект на социално подпомагане. От 
представената информация е видно, че същата е получила пенсионен запис през м. юни 
2012 г. в размер на 944.01 лева. От ДСП е подпомагана както следва: по чл. 25 от 
ППЗИХУ – месечна добавка за транспортни услуги в размер на 9.75 лева, по чл. 26 от 
ППЗИХУ – месечна добавка за информационни и телекомуникационни услуги в размер на 
13.00 лева, по чл. 29 от ППЗИХУ – месечна добавка за диетично хранене и лекарствени 
продукти в размер на 9.75 лева. Поради тези причини ви предлагам да откажем помощта. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Аз лично съм запознат с положението на молителката. 

Наистина положението им е много тежко, но нека все пак на заседанието на общинския 
съвет решим дали да и отпуснем еднократна финансова помощ. 

По пета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Следващата 
молба за отпускане на еднократна финансова помощ е подадена от Ерджан Мехмедов 
Мюймюнов. В нея той твърди, че е футболист в отбора на „Ураган” в село Бъзовец. По 
време на една от футболните срещи получава травма – счупване на глезен и 
подбедреница. Направени са му три оперативни интервенции, му предстоят още две. 
Предлагам ви да уважим молбата. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Съгласен съм със Соня, нека уважим молбата, състоянието на 

момчето наистина е тежко, трябва да му помогнем. 
По шеста точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Постъпила е молба от 

Галина Цветанова живееща в село Баниска за отпускане на еднократна финансова помощ. 
В нея тя твърди, че е майка на 14-годишно дете, което е с онкологично заболяване. 
Нуждаят се от средства, за да ходят на лечение в град София на всеки 2-3 месеца, с които 
не разполагат. Лично познавам молителката и наистина това не са хора, които чакат само 
на помощи, а и все пак щом става дума за дете ви предлагам да уважим молбата. 

Разисквания по шеста точка не бяха направени.  
По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващата 

постъпила молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Янка Яшкова за 
отпускане на еднократна финансова помощ. В нея тя твърди, че е майка на Джанер Янков 
Асенов, който е на 10 месеца. Детето страда от бъбречно заболяване, като към момента е 
настанено в ДМСГД – Русе за лечение. Детето се нуждае от спешна операция на 
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бъбреците в град София, която е насрочена за 29.08.2012 г. Нуждаят се от средства за 
лечението, с които не разполагат. Предлагам ви да уважим молбата частично. 

Разисквания по седма точка не бяха направени.  
 

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 Ралица Страхилова 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва да бъде 
уважено. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Силвия Лъчезарова 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете не следва да бъде 
уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Надежда Йорданова 
за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете следва да бъде 
уважено. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Атидже Мустафова за 
отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Ерджан Мехмедов за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Галина Цветанова за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Янка Яшкова за 
отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 09.30 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

1. ….…………....…  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                            (Стоян Г. Гецов) 

  

 

4. ……..……….……  5. …..…..…………   6. …...……….… 
       (Байчо П. Георгиев)                  (Юсеин А. Юсеинов)                               (Радослав К. Радев) 

 

 

       Председател на комисията: 

 
                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


