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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  

№ 7 
 

Днес, на 09.03.2012 г., от 10.00 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. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 

2. Соня Петрова Неделчева – Нечева – секретар. 

3. Стоян Георгиев Гецов – член. 

4. Айдън Сабриев Карамехмедов – член. 

5. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

6. Радослав Косев Радев – член. 

Същото бе открито от Байчо Георгиев – 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. 

Байчо Георгиев – Председател на Постоянната комисия:  

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

именно: 

1. Разглеждане на Заявление на Жулиета Петрова Живкова с вх. № 641/ 15.02.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Зелиха Зюлкярова Раимова с вх. № 652/ 22.02.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Заявление на Назифе Руждиева Адямова с вх. № 657/31.01. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Заявление на Нуршен Мустафова Илиязова с вх. № 659/ 

29.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. 

5. Разглеждане на Молба на Недри Ферадов Исуфов с вх. № 638/08.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба на Дамян Янков Белчев с вх. № 639/14.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба на Емне Иса Мехмедова с вх. № 643/17.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молба на Анелия Михайлова Маринова с вх. № 647/21.02. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

Имаме още една молба – от двама братя-близнаци, които учат ПГСС “К. А. 

Тимирязев”. Нея обаче предлагам да я отложим за следващото си заседание, тъй като 

момчетата не са приложили абсолютно нищо към нея. Да се изиска от тях да представят 

актовете си за раждане, служебна бележка от училището, че са ученици, които завършват 

училище, данни за здравословното състояние на майка им, от Кметството в село Бъзовец – 

данни за семейното и имотно състояние и т. н. Мълчанието ви приемам за съгласие. 
 

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 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Разглеждане на Заявление на Жулиета Петрова Живкова с вх. № 641/ 15.02.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Зелиха Зюлкярова Раимова с вх. № 652/ 22.02.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете. 

3. Разглеждане на Заявление на Назифе Руждиева Адямова с вх. № 657/31.01. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

4. Разглеждане на Заявление на Нуршен Мустафова Илиязова с вх. № 659/ 

29.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на близнаци. 

5. Разглеждане на Молба на Недри Ферадов Исуфов с вх. № 638/08.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба на Дамян Янков Белчев с вх. № 639/14.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба на Емне Иса Мехмедова с вх. № 643/17.02.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молба на Анелия Михайлова Маринова с вх. № 647/21.02. 2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

9. Разглеждане на Молба на Ивелина Огнянова Павлова с вх. № 658/28.02. 2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпило е 

Заявление от Жулиета Петрова Живкова от град Две могили. В него заявява, че на 

20.01.2012 г. е родила детето Виктор Владимиров Димитров. Представила е Акт за 

раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, 

документи за завършено от нея и бащата на детето – Владимир Владимиров Димитров 

средно образование. От общинската администрация ни е представена справка, от която е 

видно, че само майката има постоянен адрес в град Две могили. Настоящият адрес на 

двамата родители е в Две могили. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това 

заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено при спазване 

изискванията на чл. 3, ал. 2 от нея. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: При условие, че детето е записано като жител на 

нашата община, помощта следва да бъде отпусната. Всички изискуеми документи по 

Наредбата са ни представени.  

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Второто заявление 

за еднократна помощ за раждане на дете е на Зелиха Зюлкярова Раимова от град Две 

могили. Както и при първото разгледано удостоверение, тук също са представени всички 

необходими по наредбата ни документи – Акт за раждане на детето, декларация, 

документи за завършено образование от двамата родители на детето. От предоставената 

ни справка от общинската администрация е видно, че двамата родители иман постоянен и 

настоящ адрес в град Две могили. По тази причина, заявлението да бъде удовлетворено.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Подкрепям предложението, след като имаме приложени 

всички документи по Наредба №10.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Третото заявление е от 

Назифе Руждиева Адямова от град Две могили. В него казва, че на 29.01.2012 г. е родила 

момиченце – Есин Ерханова Адямова. Представила е Акт за раждане на детето, 

декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, документи за 

завършено от нея и бащата на детето – Ерхан Ниязиев Адямов средно образование. От 

общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 

родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Съгласно изискванията на 

Наредба № 10, това заявление е редовно, поради което следва да бъде уважено. 

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Да бъде уважено Заявлението и помощта да се отпусне.  
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По четвърта точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: 

Следващото заявление е от Нуршен Мустафова Илиязова от град Две могили. В него 

посочва, че на 20.02.2012 г. е родила близнаци – Айсу и Гюлчин. Представила е двата акта 

за раждане на децата, декларация, че няма да ги остави в специализирана институция, 

документи за завършено от нея и бащата – Талиб Ахмедов Илиязов средно образование. 

От общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 

родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили от години. Съгласно 

изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно, поради което следва да бъде 

уважено. 

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Това са четвъртите близнаци в общината, след приемането на 

десета Наредба през март 2008 г. Да се уважи Заявлението.  

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев:  

Постъпила е молба от Недри Ферадов Исуфов, с която иска да му бъде отпусната 

финансова помощ. Представил е епикриза, от която е видно, че е болен от диабет. Ако си 

спомняте, на предходно заседание на комисията, имахме подобен случай, по който 

Общинския съвет впоследствие реши да бъде отпусната на лицето помощ в размер на 200 

лева. Затова, след като вече имаме прецедент, не можем да приемем друго решение, освен 

да уважим молбата. Инъче ще излезе, че имаме двоен стандарт.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: От справката, предоставена ни от “Социалните” се вижда, че 

момчето има трайни увреждания – 82 % трайна неработоспособност. Помощта, коята е 

получавал месечно в размер на 20 лева е символична. Да се уважи тази молба.  

По шеста точка от дневния ред докладва Стоян Гецов: Тази молба е от Дамян 

Белчев, който на 14.02.2012 г. е поискал помощ за да плати погребението на  брат си – 

Филип, който е починал на 13.02. внезапно. Приложил е препис от Акта за смърт. От 

молбата не става ясно, колко средства е похарчил и за какво. Но Общинския съвет има 

практика в такива случай да помага. Затова предлагам молбата му да бъде уважена, а 

размера на помощта да бъде определена от първа комисия, след като установи какви са 

били реалните разходи за погребението на Филип.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: Случаят е особен и мисля, че молбата трябва да бъде уважена.  

По седма точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Емне 

Мехмедова страда от паркинсонова болест. Има 95 % трайна намалена работоспособност 

без чужда помощ. Лекарствата, които са и необходими за да се поддържа са скъпи. Иска 

да и се отпусне помощ. Предлагам да и бъде уважена молбата.   

В разискванията по седма точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Нямам нищо против да и бъде отпусната помощ, но 

лекарствата които пие наистина ли струват 170 лева – няма никакви доказателства. От 

справката от Дирекция “Социално положение” се вижда, че тази жена е омъжена. Мъжът 

и е безработен, но не е регистриран в Бюрото по труда – защо? Имат ли деца – те какво 

правят – помагат ли на родителите си и как? Въпроси, на които в молбите и приложените 

към тях документи няма отговори. Затова, се обръщам към всички вас – като ви търсят и 

искат помощ, накарайте ги поне да представят съответните доказателства, за които 

твърдят в молбите си. Защото в мен, се затвърждава впечатлението, че има една категория 

лица, които са разбрали, че в общината дават някакви си там пари и считат, че те им се 

полагат по право. И повярвайте, в мен започва да надделява мнението, че в тази част на 

наредбата, с която отпускаме помощи на социално слаби трябва да се отмени или да се 

преработи – да се запишат ясни критерии при които тя може да се отпуска, тъй като в този 

си вид е размита и ни позволява да проявяваме различен аршин. 

2. Юсеин Юсеинов: Може и да си прав, но нека сега на тази жена да бъде 

отпусната тази помощ. 
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По осма точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: 

Следващата молба за помощ е озаглавена “Декларация” от Анелия Михайлова Маринова. 

С нея иска еднократна помощ за детето си Радко, чиито десен бъбрек е “мъртъв”. Иска 

още да пътува безплатно до София с детето, поради което да и бъдат дадени пари за нея и 

за майка и. Детето няма баща по Удостоверение за раждане. Има представена Епикриза от 

МБАЛ – Русе с дата 11.11.2011 г. В нея се препоръчва контролен преглед при педиатър, 

като урината на детето се следи на две седмици. Няма дадено направление за София. 

Предвид изложеното до тук, аз считам, че на детето следва да се помогне, но средства, 

които се отпуснат, да се харчат със знанието на председателя на Общинския съвет – 

имахме вече възприета такава практика.  

В разискванията по осма точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Наистина от прочетеното разбирам, че майката на детето иска 

пари за траспорт, а не за лекарства за детето например. Затова съм съгласен със Соня – 

парите да ги получи Христина и тя да се разплаща за процедури, които са свързани със 

здравето на детето. За транспорт – ще си намерят средства от другаде.  

2. Стоян Гецов: От справката на “Сициално подпомагане” се вижда, че майката е 

получила само за последните няколко месеца приблизително 1 000 лева: 600 лева – 

еднократно през октомври 2011 г., по 100 лева през месеците октомври, ноември и 

декември 2011 г. и по 70 лева месечно за двете и деца. 

По девета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Познавам Ивелина и 

семейството и от предишния си мандат като съветник. Тя е сираче. Има търкания с 

майката на мъжа си. Роди набързо две деца. Младото семейство мизерства определено. 

Сега и този проблем с детето. Затова, предлагам молбата и да бъде уважена, но средствата 

да се харчат със знанието и под контрола на председателя на Общинския съвет.  

В разискванията по девета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Мисля, че предложението е правилно. Подкрепям го.  
 

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 Жулиета Петрова 

Живкова с вх. № 641/ 15.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете, при спазване на чл. 3, ал. 2 от Наредбата, следва да бъде уважено. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Зелиха Зюлкярова 

Раимова с вх. № 652/ 22.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете следва да бъде уважено. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, Заявление на Назифе Руждиева 

Адямова с вх. № 657/31.01. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете следва да бъде уважено. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявление на Нуршен Мустафова 

Илиязова с вх. № 659/ 29.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на близнаци следва да бъде уважено. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Недри Ферадов Исуфов с 

вх. № 638/08.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде 

уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Дамян Янков Белчев с вх. 

№ 639/14.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Емне Иса Мехмедова с вх. 

№ 643/17.02.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Анелия Михайлова 

Маринова с вх. № 647/21.02. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва 

да бъде уважена. 
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9. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молба на Ивелина Огнянова 

Павлова с вх. № 658/28.02. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва да 

бъде уважена. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 11.00 часа. 

 

Подписали протокола: 

 

 

1. ….……………  2. ………..…..…………  3. ….……….… 
      (Байчо П. Георгиев)              (Соня П. Неделчева – Нечева)                          (Стоян Г. Гецов) 

  

4. ……..……….…… 5. …..…..…………           6. …...……….… 
    (Айдън С. Карамехмедов)         (Юсеин А. Юсеинов)                                   (Радослав К. Радев) 

 

 

 

       Председател на комисията: 

 

                  ____________ (Байчо Георгиев) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 

________ (Соня Неделчева – Нечева) 


