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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  

№ 37 
 

Днес, 12.12.2013 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 Николай Христов с вх. № 465/09.12.2013 г., 

относно: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две 

могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 466/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Теодор Миленов Кирилов 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 467/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюзеям Неджмиева 

Керванджиева, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Неджми Сезеров 

Османов. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 468/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Михов Симеонов, 

живеещ в село Чилнов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 469/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова 

Младенова, живееща в село Кацелово. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 470/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 471/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Иванова Павлова, 

живееща в град Две могили, на улица „Лом” № 10. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 472/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петрова Калинова, 

живееща в град Две могили, на улица „Младост” № 10. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/13.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Любен Кръстев Борисов, 

живеещ в село Кацелово, на улица „Детелина” № 34. 
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10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 

478/13.12.2013 г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кондосала 

Маринова Маринова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

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 Николай Христов с вх. № 465/09.12.2013 г., 

относно: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две 

могили за 2013 година. 

2. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 466/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Стоянова Манчева, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Теодор Миленов Кирилов 

3. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 467/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюзеям Неджмиева 

Керванджиева, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Неджми Сезеров 

Османов. 

4. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 468/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петко Михов Симеонов, 

живеещ в село Чилнов. 

5. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 469/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова 

Младенова, живееща в село Кацелово. 

6. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 470/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

7. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 471/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Иванова Павлова, 

живееща в град Две могили, на улица „Лом” № 10. 

8. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 472/09.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петка Петрова Калинова, 

живееща в град Две могили, на улица „Младост” № 10. 

9. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/13.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Любен Кръстев Борисов, 

живеещ в село Кацелово, на улица „Детелина” № 34. 

10. Разглеждане на Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 478/13.12.2013 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кондосала Маринова 

Маринова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  
Настоящата докладна записка е относно приемане на информация за дейността на 

Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 2013 година. Този път 

информацията е по-пълна и обхваща дейността на ЦНСТ за 2012-2013 година. Подробно 

са описани потребителите на центъра – имената и годините им. В информацията има и 

финансова част. Предлагам ви да приемем информацията. 

 Разисквания по първа точка не бяха направени. 

 По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева:  
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Постъпило е заявлението за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете на Биляна Стоянова Манчева. Всички необходими документи 

съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни с изключение 

на това, че бащата на детето не е жител на нашата Община. Становището на комисията е 

заявлението да бъде уважено на 50 %. 

 Разисквания по втора точка не бяха направени.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев:  

Следващото заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете е от Мюзеям Неджмиева Керванджиева. Всички необходими документи 

съгласно изискванията на Наредба № 10 са представени в срок и са редовни, поради което 

становището на комисията е заявлението да бъде уважено на 100 %. 

Разисквания по трета точка не бяха направени.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Стоян Гецов:  

Постъпила е молбата на Петко михов Симеонов, в която той твърди, че 

финансовото му състояние е крайно критично. Нуждае се от помощ, защото от Дирекция 

„Социално подпомагане” град Две могили са му отказали да му отпуснат дърва за огрев за 

отоплителен сезон 2013/2014, а той не разполага с никакви средства, няма и никакви 

странични доходи. Живее сам, тъй като съпругата му – Анка Костова Симеонова е 

починала наскоро. Предлагам молбата на г-н Симеонов да не бъде уважена, тъй като до 

колкото разбрах той има деца в трудоспособна възраст, които по закон са длъжни да се 

грижат за него. 

 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 Гюлюмсер 

Билялова Младенова, в която тя твърди, че синът и боледува от хронична бъбречна 

недостатъчност и се налага да ходят до град София за изследвания, като престоят им в 

болницата се очертава да е в рамките на 7 до 10 дни. Предлагам ви да уважим молбата и. 

 Разисквания по пета точка не бяха направени.  

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев:  

Постъпила е молбата на Ваня Първанова Севастакиева, в която тя твърди, че живее 

на семейни начала с Неджми Кязимов Мехмедов в село Каран Върбовка. Двамата са 

неграмотни, безработни и отглеждат 5 деца. Не са подпомагани от никъде, нямат трайни 

доходи. Липсват им елементарни условия за нормален живот. Предлагам молбата на г-жа 

Севастакиева да не бъде удовлетворена. 

 Разисквания по шеста точка не бяха направени.  

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов:  

Следващата молба е от Стефка Иванова Павлова, в която тя твърди, че е 

безработна, живее сама и няма никакви доходи, освен пенсията, която получава от Военно 

министерство в размер на 110 лева. Моли ни да и отпуснем еднократна финансова помощ, 

за да си закупи дърва за огрев. Предлагам да уважим молбата. 

 Разисквания по седма точка не бяха направени.  

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

Постъпила е молбата на Петка Петрова Калинова, в която тя твърди, че е 

пенсионерка с размер на пенсията 202 лева. Живее сама и няма никакви доходи, няма кой 

да и помага. Моли ни да и отпуснем еднократна финансова помощ, за да си закупи дърва 

за огрев. Предлагам да уважим молбата на г-жа Калинова. 

 Разисквания по осма точка не бяха направени.  

По девета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов:  

Постъпила е молбата на Любен Кръстев Борисов, в която той твърди, че на 

11.12.2013 г. е възникнал пожар, в следствие на който основното жилище, в което живее 

изгаря до основи. Предлагам да уважим молбата на г-н Борисов. 

 Разисквания по девета точка не бяха направени.  

По десета точка от дневния ред докладва Радослав Радев:  
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Сладващата молба е от Кондосала Маринова Маринова, в която тя твърди, че на 

09.11.2013 г. е претърпяла ПТП, в следствие на което в долния десен крайник получава 

фрактура. Предлагам молбата на г-жа Маринова да не бъде уважена. 

 Разисквания по десета 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” приема Информация за дейността на Център 

за настаняване от семеен тип град Две могили за 2013 година. 

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

Манчева 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 заявлението на Мюзеям Неджмиева 

Керванджиева за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете 

следва да бъде уважено на 100 %. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Петко Михов Симеонов 

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

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

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

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Ваня Първанова 

Севастакиева за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Стефка Иванова Павлова 

за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Петка Петрова Калинова 

за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Любен Кръстев Борисов 

за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

10. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че молбата на Кондосала Маринова 

Маринова за отпускане на еднократна финансова помощ не 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) 


