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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  

№ 55 
 

Днес, на 21.01.2015 г., от 13.00 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. Стоян Георгиев Гецов – секретар. 
3. Соня Петрова Неделчева – Нечева – член. 
4. Байчо Петров Георгиев– член. 
5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 
6. Радослав Косев Радев – член. 
7. Христина Димитрова Ефтимова – член. 
Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията е редовно и може да взема решения. 
Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната комисия:  

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

1. Разглеждане на Молба с вх. № 490/15.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ана Симеонова Великова, живееща в град Две могили, на 
улица „Гълъбец” № 11. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 495/29.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Боянка Благоева Йорданова, живееща в град Две могили, 
на улица „Вихрен” № 4. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 496/29.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Райко Маринов Йорданов, живеещ в село Пепелина, на 
улица „Никола Вапцаров” № 23. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 1/06.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 5/07.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 8/08.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град Две могили, на 
улица „Мизия” № 8 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 31/16.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Филип 
Тотю” № 30 

 

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. 
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 При последвалото гласуване, Постоянната комисия по “Здравеопазване и социална 
политика” с 7 (седем) гласа “За”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се” 
прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Молба с вх. № 490/15.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ана Симеонова Великова, живееща в град Две могили, на 
улица „Гълъбец” № 11. 

2. Разглеждане на Молба с вх. № 495/29.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Боянка Благоева Йорданова, живееща в град Две могили, 
на улица „Вихрен” № 4. 

3. Разглеждане на Молба с вх. № 496/29.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Райко Маринов Йорданов, живеещ в село Пепелина, на 
улица „Никола Вапцаров” № 23. 

4. Разглеждане на Молба с вх. № 1/06.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 

5. Разглеждане на Молба с вх. № 5/07.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 8/08.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град Две могили, на 
улица „Мизия” № 8 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 31/16.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Филип 
Тотю” № 30 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: В Общинският 
съвет е постъпила молбата на Ана Симеонова Великова. В нея тя твърди, че страда от 
хипертонична болест на сърцето. През м. ноември 2014 година е постъпила за лечение в 
МБАЛ град Бяла за пет дни, след което е изписана за домашно лечение. Нуждае се от 
средства, за да си закупува необходимите лекарства. Моли ни за помощ. Получена е 
информация от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили по случая. От нея е 
видно, че Ана Симеонова Великова е лице с увреждане, за което получава лична пенсия в 
размер на 193.31 лева. Съпругът и Борис Христов Велков получава пенсия в размер на 
131.33 лева. От ДСП са подпомагани, както следва:  

1. От 01.05.2014 г. получава месечни добавки за социална интеграция по реда на чл. 
25 и чл. 29 от ППЗИХУ в размер на 19.50 лева месечно. 

2. През м. февруари 2014 г. са получили еднократна финансова помощ по ПМС № 
42/27.02.2014 г. в размер на 30 лева. 

3. През м. септември 2014 г. имат отпусната целева помощ за отопление по Наредба 
РД 7-5/16.05.2008 г. в размер на 328.60 лева, от които през м. октомври са изплатени 131.44 
лева, през м. декември са получили доплащане до новия размер на помощта за отопление – 
361 лева в размер на 12.96 лева. Остатъкът от сумата в размер на 216.60 лева ще бъде 
изплатена до края на м. януари 2015 г. 

Предлагам молбата да не бъде уважена, тъй като много хора в общината страдат от 
хипертонична болест на сърцето и не ги подпоматаме  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Ако отпуснем тази помощ, означава през следващият месец да 

имаме няколоко такива молби, със същото искане – помощ за закупуване на лекарства. По 
тази причина и аз не съм съгласен да се отпуска тази помощ. 

3. Айдън Карамехмедов: Ами то в наредбата ни няма такава възможност – да се 
дават пари за лекарства. Ако са социално слаби – има дирекция „Социално подпомагане”. 
Могат да отидат там. Отделно имат деца и те трябва да им помогната в случая.   



 3
По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинският съвет 

е постъпила молбата на Боянка Благоева Йорданова. В нея тя твърди, че е претърпяла 
мозъчен инсулт, нуждае се от средства, за да се лекува. Моли ни за помощ. Предвид 
постъпилата молба е поискана и получена информация от Дирекция „Социално 
подпомагане” град Две могили по случая. От представената справка е видно, че Боянка 
Благоева Йорданова е лице с увреждане, за което от м. септември и е отпусната пенсия, 
която ще и бъде изплатена по-късно с пенсионен запис. Съпругът и Петър Насков 
Йорданов е с регистрация в ДБТ град Две могили след работа по програма към Община 
Две могили. От ДСП са подпомагани, както следва:  

1. От 01.10.2014 г. Боянка Йорданова получава месечни добавки за социална 
интеграция по реда на чл. 25 и чл. 29 от ППЗИХУ в размер на 19.50 лева месечно. 

2. През м. ноември 2014 г. имат отпусната целева помощ за отопление по Наредба 
РД 7-5/16.05.2008 г. в размер на 328.60 лева, изплатени на търговец на твърдо гориво. 

Доплащане до новия размер на помощта за отопление – 361 лева в размер на 32.40 
лева ще им бъде изплатено до края на м. януари 2015 г. 

Мисля, че и тази молба не следва да бъде уважавана. Основанията са същите, както 
при първата разгледана от нас молба. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Да това е така. Не бива да се отпуска помощ. 
2. Стоян Гецов:  Съгласен съм. 
По трета точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В 

Общинският съвет е постъпила молбата на Райко Маринов Йорданов. В нея тя твърди, че 
през м. юни-юли от големите дъждове къщата му се е наводнила и половината от къщата се 
е разрушила. Писал е жалба до Кмета на Общината, в резултат на което на мястото е 
отишла комисия от гражданска защита, която е направила оглед на място. В момента Райко 
живее в една стая, която може да се събори, няма ток, нито вода. Молбата му към нас е не 
да му отпуснем финансова помощ, а ако има някакъв начин да му предоставим фургон, в 
който да може да се приюти за зимния период. Пенсионер е с нисък размер на пенсия и 
няма нито физическата, нито друга възможност да се справи сам с положението, в което е 
изпаднал. Предвид постъпилата молба е поискана и получена информация от Дирекция 
„Социално подпомагане” град Две могили по случая. От представената справка е видно, че 
Райко Маринов Йорданов получава пенсия в размер на 170.39 лева. От ДСП не е 
подпомаган по реда на ЗСП, ЗИХУ или други нормативни документи. Видно от молбата 
му, Райко не иска пари, а фургон в който да живее. Това е в правомощието на кмета да го 
реши, но явно до този момент, не е направено нищо. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Да извикаме Галин Георгиев, който вероятно е запознат със случая. 
Миглена Иларионова се обажда по телефона, след което Галин Георгиев се явява 

пред комисията. 

2. Айдън Карамехмедов: Георгиев, запознат ли със случая на Райчо Йорданов. Ако 
си – да ни кажеш подробности, тъй като имаме подадена от него молба за предоставяне на 
фургон за живеене. 

3. Галин Георгиев: Запознат съм със случая. Ходихме на място да проверим, тъй 
като кметът ни беше заповядал. Къщата му не е пострадала вследствие на наводнение. 
Просто, той не я поддържа. Да, тя се нуждае от ремонт. Но в едната стая са животните, има 
коридорче и още една стая. В нея живее той. Покрива тече, а той не прави нищо.  

4. Юсеин Юсеинов: Общината може ли да му осигури фургон за живеене, поне 
през зимата. 

5. Галин Георгиев: Нямаме такава възможност. Дори да имахме и му предоставим 
фургон, за няколко месеца, той ще го направи неизползваем. 

6. Христина Ефтимова: След като няма възможност да му се предостави фургон, а 
той не иска от нас финансова помощ, предлагам молбата на Райчо да не бъде уважена. 
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По четвърта точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският 
съвет е постъпила молбата на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на 
улица „Русалка” № 22. В нея той твърди, че е безработен и сам отглежда двамата си внука, 
които са на 6 и 11 години. Получава пенсия в размер на 115 лева, а родителите на децата са 
извън страната. Нуждае се от средства, за да заплати таксата в ЦДГ и разходите за 
училище. Моли ни за помощ. Предвид постъпилата молба е поискана и получена 
информация от Дирекция „Социално подпомагане” град Две могили по случая. От 
представената справка е видно, че Ибриям Мехмедов Ибриямов получава пенсия в размер 
на 115.88 лева. От ДСП е подпомаган, както следва: 

1. През м. октомври 2014 г. има отпусната целева помощ за отопление по Наредба 
РД 7-5/16.05.2008 г. в размер на 328.60 лева, изплатени на търговец на твърдо гориво. 

Доплащане до новия размер на помощта за отопление – 361 лева в размер на 32.40 
лева ще им бъде изплатено до края на м. януари 2015 г.  

Известно ни е, че той дължи около 90 лева на детската градина. Аз мисля, че не 
трябва да му се отпуска помощ. 

В разискванията по четвъта точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Родителите на децата, щом са в чужбина, вероятно работят. 

Вероятно пращат и пари. Това, че Ибриям ги ползва за друго, а не за децата е друга тема. 
Ние по наредба, нямаме основание, споде мен, да го подпомагаме.  

2. Стоян Гецов: Съгласен съм. Той по цял ден стои по центъра и се чуди с кого, 
къде да отиде да пие нещо. 

По пета точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет е 
постъпила молбата на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22. В нея той твърди, че е безработен, няма никакви доходи. Тока и водата му 
са спрени, майка му – Елена Йорданова Атанасова е починала на 05.12.2014 г. За 
погребението на майка си е взел пари назаем, които трябва да върне. Иска да се 
пенсионира, но няма никакви средства, с които да отиде до град Русе и да си подаде 
документите. Моли ни за помощ. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Той няма години за пенсия, така че няма как да се 

пенсионира. 
2. Байчо Георгиев: Но сме отпускали при смърт следства за погребение. Този 

случай е и такъв. Затова, нека поне покрием парите за погребение на майка му. Той поне 
живее скромно. 

По шеста точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет е 
постъпила молбата на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град Две могили, на 
улица „Мизия” № 8. 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 120 лева. Няма никакви странични доходи, затова ни моли да и 
отпуснем еднократна финансова помощ. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Тя периодично подава такива молби. Аз съм против. 
2. Соня Неделчева – Нечева: Някой хора си въобразяват, че след като се отпускат 

пари някъде и те трябва да се наредят и задължително да получат. Аз също съм против. 
По седма точка от дневния ред докладва Айдън Капамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молбата на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на улица 
„Филип Тотю” № 30. В нея той твърди, че е безработен от дълги години, тъй като страда от 
паркинсон. Семеен е като съпругата му – Милка Милкова Асенова също е безработна. Има 
нужда от лечение, като лекарствата, които трябва да си набавя ежемесечно струват около 
40-50 лева. Нямат никакви странични доходи, моли ни за помощ. Познавам човека. 
Наистина нещата при него и семейството му не стоят добре. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
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1. Радослав Радев: Да му се уважи молбата.   
2. Юсеин Юсеинов: Съгласен съм, дори и помоща да не е в пълен размер. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 
 

1. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 490/15.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Ана Симеонова Великова, живееща в град Две могили, на 
улица „Гълъбец” № 11 не следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 495/29.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Боянка Благоева Йорданова, живееща в град Две могили, 
на улица „Вихрен” № 4 не следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 496/29.12.2014 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Райко Маринов Йорданов, живеещ в село Пепелина, на 
улица „Никола Вапцаров” № 23 не следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 1/06.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 не следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 5/07.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 22 следва да бъде уважена 

6. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 8/08.01.2015 г., относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град Две могили, на 
улица „Мизия” № 8 не следва да бъде уважена 

7. Комисията с 7 (седем) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 31/16.01.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село Бъзовец, на 
улица „Филип Тотю” № 30 следва да бъде уважена 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 14.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

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

  

 

 

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

 

 

7. ….…………..…… 
                (Христина Д. Ефтимова) 
 

       Председател на комисията: 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

Секретар     на      комисията: 
 

__________________ (Стоян Г. Гецов) 


