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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  

№ 61 
 

Днес, на 24.07.2015 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. № 229/22.06.2015 г. на Петя Антонова Христова, 

живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

дете.  

2. Разглеждане на молба с вх. № 228/22.06.2015 г. на Валентин Симеонов 

Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Девети септември” № 15 за отпускане за отпускане на еднократна финансова помощ 

3. Разглеждане на молба с вх. № 230/25.06.2015 г. на Здравка Маркова Иванова, 

живееща в село Батишница, на улица „Камчия” № 6 за отпускане за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 
 

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. 

 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. № 229/22.06.2015 г. на Петя Антонова Христова, 

живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

дете.  
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2. Разглеждане на молба с вх. № 228/22.06.2015 г. на Валентин Симеонов 

Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Девети септември” № 15 за отпускане за отпускане на еднократна финансова помощ 

3. Разглеждане на молба с вх. № 230/25.06.2015 г. на Здравка Маркова Иванова, 

живееща в село Батишница, на улица „Камчия” № 6 за отпускане за отпускане на 

еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: В Общинският 

съвет е постъпило заявление с вх. № 229/22.06.2015 г. на Петя Антонова Христова, 

живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 

дете. В нея твърди, че на 03.06.2015 г. е родила първото си дете – Кристиана Антонова 

Христова. 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 и 

бащата на детето – Христо Николаев Христов са с постоянен и настоящ адрес в град Две 

могили 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Нещата тук са ясни. Да се уважи молбата.  

2. Айдън Карамехмедов: Да се отпусне еднократната помощ.  
  

По второ точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: В Общинският съвет е 

постъпила молба с вх. № 228/22.06.2015 г. на Валентин Симеонов Панайотов и 

Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица „Девети 

септември” № 15. В нея те твърдят, че детето им – Емил Гюлджанов Ашимов, роден на 

14.02.2015 г. е в много тежко здравословно състояние. И двамата са безработни и нямат 

никакви финансови средства за отглеждането му. Молят ни за помощ. Предвид 

постъпилата молба е поискана информация от Дирекция „Социално подпомагане” град 

Две могили по случая. От представената справка е видно, че Валентин Панайотов е 

безработен и е без регистрация в ДБТ гр. Бяла. Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова е 

подпомагана, както следва: през м. януари 2015 г. – еднократна помощ по реда на чл. 5а от 

ЗСПД в размер на 150 лева; през м. февруари 2015 г. – еднократна финансова помощ по 

реда на чл. 6 (1) от ЗСПД в размер на 250 лева; през м. март 2015 г. месечна помощ за 

отглеждане на дете до завършване на средно образование по реда на чл. 7 (1) от ЗСПД в 

размер на 35 лева месечно; през м. март 2015 г. месечна помощ за отглеждане на дете до 

навършване на 1 година по реда на чл. 8 (1) от ЗСПД в размер на 100 лева месечно. 

Предлагам да уважим молбата. 

В разискванията по втора точка взеха участие:  
1. Байчо Георгиев: Когато се касае за здравето на дете, винаги сме отпускали 

еднократна помощ. Да бъде отпусната такава и сега.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Бащата на детето не е регистриран в Бюрото по 

труда. Но щом се касае за дете – да бъде отпусната еднократна помощ.  

По трета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: В Общинският 

съвет е постъпила молба с вх. № 230/25.06.2015 г. на Здравка Маркова Иванова, живееща 

в село Батишница, на улица „Камчия” № 6. В нея тя твърди, че е с онкологично 

заболяване, страда също така и от хипертония, за което от всички предписани лекарства 

си взема само едно, поради липса на средства за останалите. Получава пенсия в размер на 

193 лева, а съпругът и – в размер на 201 лева. Не може да събере средства, за да си 

направи необходимите изследвания, нямат средства и за да си закупят дърва за огрев през 

зимния период. Няма никакви странични доходи. Моли ни за помощ. Предлагам да 

уважим молбата. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Нека помогнем на тази жена. Явно не може да се справи сама. 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
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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. № 229/22.06.2015 г. на Петя Антонова 

Христова, живееща в град Две могили за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на дете следва да бъде уважено. 

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

“въздържал се” счита, че молба с вх. № 228/22.06.2015 г. на Валентин Симеонов 

Панайотов и Гюлджихан Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Девети септември” № 15 за отпускане за отпускане на еднократна финансова помощ 

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. № 230/25.06.2015 г. на Здравка Маркова Иванова, 

живееща в село Батишница, на улица „Камчия” № 6 за отпускане за отпускане на 

еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 10.30 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) 


