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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  

№ 10 
Днес, на 17.04.2012 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 Молбата на Цвятко Дончев Атанасов с вх. № 114-672/13.03.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Молбата на Стойка Георгиева Раднева с вх. № 115-673/13.03. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Молбата на Мюймюн Арифов Юсниев с вх. № 149-707/26.03. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молбата на Събка Сарандева Янкова с вх. № 156/05.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Заявлението на Салие Екрем Нури с вх. № 162/06.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молбата на Минка Петрова Петрова с вх. № 170/09.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Заявлението на Ангелина Стефанова Малакчиева с вх. № 173/ 

12.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молбата на Събка Миленова Димова с вх. № 174/17.04.2012 г. 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 6 (шест) гласа “За”, прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Разглеждане на Молбата на Цвятко Дончев Атанасов с вх. № 114-672/13.03.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
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2. Разглеждане на Молбата на Стойка Георгиева Раднева с вх. № 115-673/13.03. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

3. Разглеждане на Молбата на Мюймюн Арифов Юсниев с вх. № 149-707/26.03. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молбата на Събка Сарандева Янкова с вх. № 156/05.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Заявлението на Салие Екрем Нури с вх. № 162/06.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молбата на Минка Петрова Петрова с вх. № 170/09.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Заявлението на Ангелина Стефанова Малакчиева с вх. № 173/ 

12.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

8. Разглеждане на Молбата на Събка Миленова Димова с вх. № 174/17.04.2012 г. за 

отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Първата молба за 

еднократна помощ е от Цвятко Дончев Атанасов. Тя е свързана с направени разходи за 

погребението на майка му – Съба Димитрова Маринова и невъзможността му да ги 

заплати. Приложил е два фискални бона за платени разноски, както и разходите по 

изкопаване и загробване на гроба, и за превоза. Тази молба я бяхме отложили от по-

предишно наше заседание, той като нямаше много информация по случая. Сега това е 

отстрането. Предлагам да уважим молбата.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: От Справката, предоставена ни от Дирекция “Социално 

подпомагане” се вижда, че този човек е регистриран в Бюрото по труда и през последвана 

година не е бил подпомаган. Съгласен съм, молбата да бъде уважена. 

По втора точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: Втората 

молба е свързана отново с починал човек и невъзможността на близките му да заплатят 

направените разходи. Нея също я бяхме отложили, тъй като не бяха представени никакви 

доказателства, с изключение на преписа от смъртния акт. Сега към молбата има 

приложени достатъчно документи, в това число и на брата на молителката – Стоян 

Георгиев Стоянов. Предлагам да уважим също тази молба.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: От Справката, предоставена ни от Дирекция “Социално 

подпомагане” е записано, че съпругът на Стойка е безработен, регистриран в Бюрото по 

труда и през последвана година не е бил подпомаган. Стоян – братът на Стойка е инвалид 

с 78 % ТНР и пенсия в размер на 157 лева. Трябва да уважим тази молба. 
 

По трета точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Третата молба за 

еднократна помощ е от Мюймюн Арифов Юсниев. В нея твърди, че има болки в кръста и 

в ставите, поради което иска да се лекува. Няма средства, тъй като пенсията му била 

малка. Приложил е само едно експертно решение. От Дирекция “Социално подпомагане” 

посочват, че получава пенсия за инвалидност поради общо заболаване в размер на 170 

лева. Получава и месечни добавси в размер на 20 лева. Мисля, че тази молба не следва да 

бъде уважавана.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Този човек има деца. Те трябва да помислят за него. 

Неговият случай не е предвиден в Наредба № 10, като възможност за подпомагане.  

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Следващата 

молба е от Събка Янкова от град Две могили. С нея иска да и се отпусне помощ, тъй като 

пенсията и е малка – 102 лева и не може да си купи лекарства. Била болна от диабет.  

Приложила е епикриза и експертно решение. От Дирекция “Социално подпомагане” са ни 

представили справка, от която се вижда че получава наследствена пенсия от починал 

съпруг в размер на 102 лева. Била е подпомогната с целева помощ за отопление в размер 

на 290 лева. Няма данни за деца Мисля, че и тази молба не следва да бъде уважавана.  
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В разискванията по четвърта точка взеха участие:  

 1. Байчо Георгиев: Обърнете внимание – Събка живее на улица “Радецки” № 20, а 

Мюймюн Юсниев на същата улица, но на № 24. Това което искам да ви кажа, че вероятно 

в следващите месеци ще бъдем атакувани с подобни молби, от лица живеещи на една 

улица или – на съседни. С това като цяло ще бъде опорочена идеята, която имахме с 

приемането на тази наредба през 2008 година.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Трябва да прилагаме стриктно наредбата и подобни 

молби – да бъдат отхвърлени, а не както сега или понякога – за да бъдем добри, да 

отпускаме определени суми. 

По пета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Салие Нури е подала 

заявление с което иска да и бъде отпусната еднократна помощ, тъй като документите и за 

самоличност са изтекли и трябва да си извади нови. Безбаботна е. Не е регистрирана в 

Бюрото по труда. Мъжът с когото съжителства – също е безработен. Има три деца. 

Получава 105 лева месечна помощ за децата. Предлагам ви таова заявление да не бъде 

уважавано.   

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Стоян Гецов: Сега пари и за документи за самоличност ли ще даваме. Да се 

отхвърли тази молба.  

По шеста точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Минка Петрова 

иска еднократна помощ, тъй като гледа болно дете. На нея вече два пъти отпускахме 

такава помощ и в двата случая – няма представени оправдателни документи. Въпреки 

това, явно в нея се е създало впечатлението, че периодично трябва да и отпускаме такава 

помощ. Моето мнение е, тази молба да не бъде уважавана.    

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: Ами нали бяхте казали по-рано, че който веднъж получи пари и 

не ги отчете – ве може да получи втори път. Така че този случай е ясен.  

По седма точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Има подадено 

заявление от Ангелина Малакчиева от село Чилнов. Иска да и бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 300 лева, той като трябвало да се оперира от язва. Приложила е три 

броя епикризи – от 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Няма информации за доходи и семейно 

положение. Предлагам заявлението и да не бъде уважавано.    

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Айдън Карамехмедов: Ние и да искаме, няма как да и дадем 300 лева. А дали 

ще си направи операция – един господ знае. Да не се уважава.  

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

молба е от Събка Димова. Иска еднократна помощ във връзка с предстоящо раждане на 

пето дете. Приложила е актовете за раждане на другите четири деца. От тях – само едно е 

с известен баща. Участвала е в обучителни програми към общината. Личното ми мнение е 

тази молба да не се уважава, но за нея се застъпиха хората, които работят в ЦОП. При това 

положение, нека молбата и да се уважи, но парите да бъдат получени от Стефан Димитров 

и той да се разпорежда с тях и той да ги отчете.    

В разискванията по пета точка взеха участие:  
1. Юсеин Юсеинов: Тази молба, като се запознах с нея и аз така реагирах 

първоначално. Но щом от ЦОП работят с нея, нека да уважим молбата и, но парите, както 

каза Соня – да се получат от Стефан Димитров и той да ги отчете.  
 

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 Молбата на Цвятко Дончев Атанасов 

с вх. № 114-672/13.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде 

уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Стойка Георгиева 

Раднева с вх. № 115-673/13.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 

следва да бъде уважена. 
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3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Мюймюн Арифов 

Юсниев с вх. № 149-707/26.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не 

следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Събка Сарандева Янкова 

с вх. № 156/05.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 

уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Салие Екрем Нури с 

вх. № 162/06.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 

уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Минка Петрова Петрова 

с вх. № 170/09.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не следва да бъде 

уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Ангелина Стефанова 

Малакчиева с вх. № 173/12.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не 

следва да бъде уважена. 

8. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Събка Миленова Димова 

с вх. № 174/17.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ следва да бъде 

уважена, но следствата да бъдат получени и отчетени от управителя на ЦОП. 
 

 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) 


