
 1

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 35 
 

Днес, 14.10.2013 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. № 378/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Христова Трифонова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Сияна Светославова Борисова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 379/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Ценкова Минчева, 

живееща в село Острица за раждане на първо дете – Цветомира Янева Ценкова. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 380/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бейхан Басриева Тахир, 

живееща в село Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 381/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Петрова, 

живееща в град Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 388/18.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, 

живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23 

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: 
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1. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

378/14.10.2013 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия 

Христова Трифонова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Сияна 

Светославова Борисова. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 379/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яна Ценкова Минчева, 

живееща в село Острица за раждане на първо дете – Цветомира Янева Ценкова. 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 380/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бейхан Басриева Тахир, 

живееща в село Батишница. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 381/14.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Петкова Петрова, 

живееща в град Две могили. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 388/18.10.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, 

живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете от Силвия Христова Трифонова. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са редовни и са подадени в срок, с изключение на това, че 

бащата на детето не е жител на нашата община, поради което ви предлагам заявлението да 

бъде уважено на 50 %. 

 Разисквания по първа точка не бяха направени. 

 По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева:  

Постъпило е заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете от Яна Ценкова Минчева. Всички необходими документи съгласно 

изискванията на Наредба № 10 са редовни и са подадени в срок, с изключение на това, че 

бащата на детето е неизвестен, поради което ви предлагам заявлението да бъде уважено на 

50 %. 

 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев:  

Постъпила е молбата за отпускане на еднократна финансова помощ от Бейхан 

Басриева Тахир, в която тя твърди, че на 09.09.2013 г. е станала баба на четиризнаци. 

Принудила се е да напусне работа, за да може да помага на дъщеря си в отглеждането на 

децата. Съпругът и също е безработен. Нуждаят се от средства, за да подготвят нормални 

условия за отглеждането на децата. Предлагам ви молбата на г-жа Тахир да бъде уважена. 

 Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов:  

Постъпила е молбата за отпускане на еднократна финансова помощ за погребение 

на Иванка Петкова Петрова. В нея тя твърди, че на 26.09.2013 г. е починал съпругът и 

Марин Стефанов Петров, за чието погребение се е наложило да вземе пари назаем, тъй 

като не е разполагала със средства. Г-жа Петрова е инвалид с 80 % нетрудоспособност – 

има счупване на гръбначния стълб с увреждане на гръбначния мозък. Поради това 

заболяване се налага всеки месец да си закупува лекарства на стойност 40 лева и 

санитарни консумативи на стойност 16 лева. Няма никакви странични доходи и има 

притеснения, че няма да може да възстанови взетите назаем пари. Предлагам ви молбата 

на г-жа Петрова да бъде уважена. 

 Разисквания по четвърта точка не бяха направени.  

По пета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов:  

Следващата молба за отпускане на еднократна финансова помощ е от Галина 

Иванова Цветанова. В нея тя твърди, че е майка на Елина Цветанова Цветанова, на която 

през 2004 година и е поставена диагноза ембрионален рабдомиосарком – злокачествено 

образование. Започнали са лечение в град София, за което се наложило ежемесечно да 

ходят до там за по 5-6 дни. През 2010 година детето получава рецидив, поради което се 
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наложило да потърсят лечение в чужбина. През м. септември т.г. се връщат от Германия. 

Всички тези събития не дават възможност на Галина да започне работа, като в същото 

това време правят огромни разходи за лечението на детето. Финансовото положение на 

семейството е под минимума. Предлагам молбата на г-жа Цветанова да бъде уважена. 

 Разисквания по пета 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 Силвия Христова 

Трифонова за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете следва 

да бъде уважено на 50 %. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че заявлението на Яна Ценкова 

Минчева за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете следва 

да бъде уважено на 50 %. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Бейхан Басриева Тахир 

за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Иванка Петкова Петрова 

за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Галина Иванова 

Цветанова за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 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) 


