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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  

№ 59 
 

Днес, на 22.05.2015 г., от 10.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 13, 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. 
Заседанието бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  
 Той обяви, че същото 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 Заявление с вх. № 165/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в село Острица за 
раждане на първо дете – Иво Тодоров Станчев. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 166/28.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Таня Наскова Атанасова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Владимир Миленов Красимиров. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 168/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова, живееща в село Чилнов за 
раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 180/18.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Матей Владимиров Димитров. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 192/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 164/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две 
могили, на улица „В. Войвода” № 1. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 170/07.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в село Батишница, на 
улица „Странджа” № 7. 

8. Разглеждане на Молба с вх. № 178/18.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в село Чилнов, 
на улица „Девети септември” № 18. 

9. Разглеждане на Молба с вх. № 193/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов, живеещ в село Баниска, на 
улица „Витоша” № 2. 

Имате ли Вие други предложения за изменение или допълнение на дневния ред? 
Няма. 
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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. 

 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 Заявление с вх. № 165/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в село Острица за 
раждане на първо дете – Иво Тодоров Станчев. 

2. Разглеждане на Заявление с вх. № 166/28.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Таня Наскова Атанасова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Владимир Миленов Красимиров. 

3. Разглеждане на Заявление с вх. № 168/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова, живееща в село Чилнов за 
раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов. 

4. Разглеждане на Заявление с вх. № 180/18.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Матей Владимиров Димитров. 

5. Разглеждане на Заявление с вх. № 192/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов. 

6. Разглеждане на Молба с вх. № 164/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две 
могили, на улица „В. Войвода” № 1. 

7. Разглеждане на Молба с вх. № 170/07.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в село Батишница, на 
улица „Странджа” № 7. 

8. Разглеждане на Молба с вх. № 178/18.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в село Чилнов, 
на улица „Девети септември” № 18. 

9. Разглеждане на Молба с вх. № 193/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов, живеещ в село Баниска, на 
улица „Витоша” № 2. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинския съвет е 
постъпило заявление с вх. № 165/27.04.2015 г. на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в 
село Острица за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В него тя 
твърди, че на 09.04.2015 г. е родила първото си дете – Иво Тодоров Станчев. Приложила е 
Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и бащата 
образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за отглеждане 
в специализирана институция. От Общинската администрация ни е предоставена справка, 
от която е видно, че новороденото дете е първо за майката. Тя е с постоянен адрес в село 
Острица и настоящ адрес в село Басарбово, а бащата на детето – Тодор Иванов Станчев е с 
постоянен и настоящ адрес в село Басарбово, област Русе. Предлагам заявлението да се 
уважи, като се отчете обстоятелството, че бащата няма постоянен адрес на територията на 
нашата община. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Да се уважи, като наистина се отчете това 

обстоятество, че бащата – Тодор Иванов Станчев няма постоянен адрес в нашата община. 
По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: В Общинският съвет 

е постъпило заявление с вх. № 166/28.04.2015 г. на Таня Наскова Атанасова, живееща в 
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град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. В 
него тя твърди, че на 21.04.2015 г. е родила второто си дете – Владимир Миленов 
Красимиров. Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за 
завършено от нея и бащата образование и нотариално заверена декларация, че няма да 
остави детето си за отглеждане в специализирана институция. От Общинската 
администрация ни е предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е второ 
за майката. Тя и бащата на детето – Милен Красимиров Николаев са с постоянен и 
настоящ адрес в град Две могили. Предложението ми е, заявлението да бъде уважено. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Щом всички документи са представени и двамата родителя 

имат адрес на територията на община Две могили, да се уважи заявлението. 
По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпило заявление с вх. № 168/29.04.2015 г. на Айсел Ъклин Махмудова, 
живееща в село Чилнов за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
В него тя твърди, че на 15.03.2015 г. е родила първото си дете – Корай Махмудов Якубов. 
Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено от нея и 
бащата образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето си за 
отглеждане в специализирана институция. От Общинската администрация ни е 
предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е първо за майката. Тя е с 
постоянен и настоящ адрес в село Чилнов, а бащата на детето – Махмуд Якубов Махмудов 
е с постоянен адрес в село Чилнов и настоящ адрес в град Русе. Нямаме основание 
заявлението да не бъде уважено. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Това, че момчето има настоящ адрес в град Русе, не е определящо 

за размера на издръжката. Да се уважи. 
По четвърта точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: В Общинският 

съвет е постъпило заявление с вх. № 180/18.05.2015 г. на Цветелина Станиславова 
Ангелова, живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за 
раждане на дете. В него тя твърди, че на 25.04.2015 г. е родила второто си дете – Матей 
Владимиров Димитров. Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение 
за завършено от нея и бащата образование и нотариално заверена декларация, че няма да 
остави детето си за отглеждане в специализирана институция. От Общинската 
администрация ни е предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е второ 
за майката. Тя и бащата на детето – Владимир Димитров Великов са с постоянен и 
настоящ адрес в град Две могили. В случая, всичко е наред. Заявлението следва да се 
уважи. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Да се уважи подаденото заявление. 
По пета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет е 

постъпило заявление с вх. № 192/19.05.2015 г. на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, 
живееща в село Баниска за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете. 
В него тя твърди, че на 07.04.2015 г. е родила второто си дете – Умут Мюмюнов 
Нуртенов. Приложила е Удостоверение за раждане на детето, удостоверение за завършено 
от нея и бащата образование и нотариално заверена декларация, че няма да остави детето 
си за отглеждане в специализирана институция. От Общинската администрация ни е 
предоставена справка, от която е видно, че новороденото дете е второ за майката. Тя е с 
постоянен адрес в село Баниска и настоящ адрес в град Русе, а бащата на детето – Мюмюн 
Нуртенов Мюмюнов е с постоянен адрес в село Помен и настоящ в град Русе. Да се уважи 
заявлението. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: И двамата родители имат постоянен адрес на територията на 

общината. Това, че настоящият им е в Русе, не е проблем за отпускане на помоща. 
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По шеста точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: В 

Общинският съвет е постъпила молба с вх. № 164/27.04.2015 г. на Северина Маринова 
Ангелова, живееща в град Две могили, на улица „В. Войвода” № 1. В нея тя твърди, че е 
болна от бронхопневмония и няма средства, за да постъпи в болница за лечение. Нуждае 
се от помощ. За съжаление, нямаме основание по наредбата ни, да и отпуснем такава 
помощ. 

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Да не се уважава тази молба. 
По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молба с вх. № 170/07.05.2015 г. на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в 
село Батишница, на улица „Странджа” № 7. В нея той твърди, че през м. септември 2014 г. 
му е отстранен единият бъбрек, а сега има проблеми и с другия. Има и възпаления на 
дебелото черво. Нуждае се от ежемесечно лечение, а няма никакви доходи. Безработен е и 
има син, който страда от епилепсия и аутизъм, за който също са нужни средства. Моли ни 
за помощ. Предлагам да се уважи молбата. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Соня Неделчева – Нечева: Този човек в рамките на година загуби жена и 

майка. Положението му е сериозно. Подкрепям предложението на Айдън да уважим 
молбата. 

По осма точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет е 
постъпила молба с вх. № 178/18.05.2015 г. на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в 
село Чилнов, на улица „Девети септември” № 18. В нея той твърди, че е изпаднал в тежко 
здравословно състояние – през м. април 2015 г. в болница са му отрязани всички пръсти 
на десния крак, страда от диабет, високо кръвно и сърце. Безработен е и няма никакви 
странични доходи, разчита единствено на майка си, която е пенсионерка. Моли ни за 
помощ. Предлагам Ви да уважим и тази молба. 

В разискванията по осма точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: И тук нещата са много сериозни. Нека да помогнем на 

човека.  
По девета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: В Общинският съвет 

е постъпила молба с вх. № 193/19.05.2015 г. на Генчо Александров Генов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Витоша” № 2. В нея той твърди, че се нуждае от средства за 
закупуване на лекарства, тъй като е постъпвал два пъти в болница през м. март и м. април. 
Няма никакви доходи. Моли ни за помощ. Познавам човека лично. Предлагам да му 
помогнем.  

В разискванията по девета точка взеха участие:  
1. Христина Ефтимова: Да уважим и тази молба.  
 

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 Заявление с вх. № 165/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в село Острица за 
раждане на първо дете – Иво Тодоров Станчев следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 166/28.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Таня Наскова Атанасова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Владимир Миленов Красимиров следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 168/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова, живееща в село Чилнов за 
раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 180/18.05.2015 г., относно: Отпускане на 
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еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Матей Владимиров Димитров следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Заявление с вх. № 192/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 164/27.04.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в град Две 
могили, на улица „В. Войвода” № 1 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. № 170/07.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в село Батишница, на 
улица „Странджа” № 7 следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 178/18.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в село Чилнов, 
на улица „Девети септември” № 18 следва да бъде уважена. 

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

“въздържал се” счита, че Молба с вх. № 193/19.05.2015 г., относно: Отпускане на 
еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов, живеещ в село Баниска, на 
улица „Витоша” № 2 следва да бъде уважена. 

 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.00 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) 

 


