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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  

№ 26 
 

Днес, 12.02.2013 г., от 09.00 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. 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. 
Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – 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. 

Айдън Карамехмедов :  
 Колеги, предлагам заседанието ни да протече по следния проект за дневен ред, а 
именно: 

1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 57/14.02.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 58/14.02.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова. 

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. 

За – 6гласа. 
Против- 0. 
Въздържали се – 0. 

 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 Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 57/14.02.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 58/14.02.2013 
г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Постъпила е молбата за отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка 

Василева Йорданова. В нея тя твърди, че е инвалид с 80 % намалена работоспособност, 
тъй като страда от заболяване на очите. Живее сама и се издържа единствено от 
инвалидната си пенсия, която е в размер на 115 лева. Миналата година сме отпуснали 
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еднократна финансова помощ на г-жа Йорданова и предлагам тази година да не уважим 
молбата и. 

Разисквания по първа точка не бяха направени. 
 По втора точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Постъпило е Заявление от Азиме Вейселова Галибова от град Две могили. В него 
заявява, че е родила първото си дете. Представила е Удостоверение за раждане, 
Удостоверение за завършено образование, Декларация , че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че тя и бащата на детето са с постоянен и настоящ 
адрес на територията на нашата община. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 
заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Съгласен съм това Заявление да бъде уважено. Размерът на 
помощта се определя от Наредба № 10. 

  

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 Молбата на Димитринка Василева 
Йорданова за отпускане на еднократна финансова помощ Не следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Азиме Вейселова 
Галибова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва 
да бъде уважено.   

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 


