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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  

№ 3 
 

Днес, на 13.01.2012 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 Татяна Венелинова Великова с вх. № 
540/15.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Йоана Валентинова Стоянова с вх. № 
562/04.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете. 

3. Разглеждане на Молба на Анка Костова Симеонова с вх. № 556/22.12.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба на Силвия Събева Ахмедова с вх. № 557/28.12.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Таня Борисова Тодорова с вх. № 558/28.12.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба на Илиянка Иванова Илиева с вх. № 560/03.01.2012 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба на Райна Маринова Иванова с вх. № 576/11.01.2011 
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. 
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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 Заявление на Татяна Венелинова Великова с вх. № 
540/15.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Йоана Валентинова Стоянова с вх. № 
562/04.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на 
първо дете. 

3. Разглеждане на Молба на Анка Костова Симеонова с вх. № 556/22.12.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

4. Разглеждане на Молба на Силвия Събева Ахмедова с вх. № 557/28.12.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

5. Разглеждане на Молба на Таня Борисова Тодорова с вх. № 558/28.12.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

6. Разглеждане на Молба на Илиянка Иванова Илиева с вх. № 560/03.01.2012 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

7. Разглеждане на Молба на Райна Маринова Иванова с вх. № 576/11.01.2011 
г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 

По първа точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Постъпило е 
Заявление от Татяна Венелинова Великова от село Баниска. В него заявява, че на 
28.11.2011 г. е родила детето Венелин Свиленов Костадинов. Представила е акт за 
раждане на детето, декларация, че няма да остави детето в специализирана 
институция, документи за завършено от нея и бащата на детето – Свилен 
Костадинов Илиев средно образование. От общинската администрация ни е 
представена справка, от която е видно, че двамата родители имат постоянен и 
настоящ адрес в село Бъзовец от години. Съгласно изискванията на Наредба № 10, 
това заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: Всички изискуеми документи по наредбата документи са ни 
представени, поради което заявлението и следва да бъде уважено.  

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Второто 
заявление за еднократна помощ за раждане на дете е на Йоана Валентинова 
Стоянова от 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 имат постоянен и настоящ адрес в Две могили, поради което предлагам и 
това заявление да бъде уважено.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Подкрепям предложението това Заявление да бъде 
уважено.  

По трета точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Започваме да 
разглеждаме молбите за еднократна помощ. Първата е на Анка Костова Симеонова 
от село Чилнов. През предходния мандат, тази жена и съпруга и подадоха четири 
молби за еднократна помощ – всяко година по една. През 2007 г., по времето на 
кмета Енчо Петров на нея са и отпуснати 400 лева за операция на очите. Такава не 
и е направена, по нейни думи защото времето било горещо и лекарят не бил 
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сигурен, дали след всички тези болести които има, ще издържи операцията. На 
въпроса ми, какво са направили с парите, те ми онговориха, че са ги похарчили за 
капки за очи. Сами разбирате, че толкова пари за капки, тогава не ми прозвуча 
много убедително. Поисках някакви доказателства – казах му, ако няма в себе си 
такива, да отиде да вземе някоя касова бележка от аптеката и да ги представи, тъй 
като докато не представи оправдателни документи, как са похарчени парите, няма 
как да му бъдат отпуснати други. От 2008 г., едва през миналата година – 2011 г., 
съпруга на Анка представи такива. По тази причина, през миналата година, с 
решение № 892/18.02.2011 г. им отпуснахме сумата от 80 лв, за да си разплатят 
някои задължения. Към този момент, също няма доказателства как са похарчени 
тези пари. Действително тези хора не са в добро финансово положение, но те ни 
възприемат като орган от който те всяка година да получават определена сума. И 
тъй като към молбата и няма нито едни приложен документ, аз ще ви кажа още 
нещо, от това което знам за тях. Тяхното семейство има апартамент в град Русе. В 
него живее сина им, с когото те не поддържат отношения. Той не им помага и те 
нямат никакви претенции към него – например да им плаща някакъв минимален 
наем, след като не иска да се грижи за тях. Но те държат и считат, че ние сме 
длъжни да им помага финансово. В заключение ще кажа: на подадената от Анка 
молба следва да и бъде отказано по няколко причини: първо, защото не е 
представила доказателства, как е изхарчила със съпруга си парите от 2011 г; второ, 
знам, че има редица заболявания и в документите от 2008 г. те са приложени. Но 
вие новоизбраните съветници, не сте длъжни да знаете това. На вас трябва да ви 
бъдат представени доказателства, които да обсъдите и да предложите съответно 
решение; трето, което според мен е много важно – след като трябва да си направи 
операция на очите – защо не е представила документ от медицинско лице, което да 
потвърждава думите. Ако все пак вие решите, че молбата и следва да бъде уважена, 
то пари на ръка не следва да им се дават. Да дадат координатите на лекаря, който 
ще направи операцията и с него да се разберем как да стане заплащането, но – 
знаете – по нашата наредба повече от 200 лв. не можем да дадем. Така, че те би 
трябвало да кажат откъде ще намерят останалите 200 лв.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Айдан Карамехмеидов: Действително, Анка и съпруга и са едни от 
групата хора, които всяка година са подавали молби за помощи до Общинския 
съвет. Според мен, на тази молба следа да и бъде отказано отпускане на еднократна 
помощ. Нека първо да представи доказателства как е похарчила отпуснатите и през 
миналата година 80 лв. След това да подаде нова молба,  към която да приложи 
документ от медицинско лице, че операцията и е наложителна, съответно на каква 
стойност е. Да посочи координатите на лекаря, който ще направи операцията за да 
се свържем с него и да се разберем как да преведем парите.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Тя трябва обаче да каже и откъде ще намери 
останалите 200 лв. за операцията й, тъй като ние не можем да и отпуснем изцяло 
исканата от нея сума. 

По четвърта точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: 

Силвия Ахмедова иска еднокартна помощ. Твърди, че съпруга и е починал и не е 
могла да му оправи пенсията. Иска някакви боклуци да бъдат заровени, тъй като и 
миришел целия двор. Друго от молбата и не мога да разбера. Няма приложен 
никакъв документ от нейна страна. Предложението ми е молбата и да не бъде 
уважавана.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
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 1. Стоян Гецов: Първо, молбата и не е в оригинал, а е копие. Второ – на 
нея има резолюция от кмета на Общината, с която иска КООРС да направи 
проверка. Затова аз също съм съгласен с предложението, молбата и да не бъде 
уважавана.  

По пета точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Отново 
копие, а не в оригинал е моблата на Таня Тодорова от село Чилнов. Тя иска 
служебен транспорт, един път в месеца, за да може да ходи в град Русе за 
получаване на лекарства. Има резолюция от кмета, за Павлина Цанева. Считам, че 
тази молба не трябва да бъде уважавана, тъй като проблемът който поставя е от 
съвсем друго естество и не касае разпоредбите на наредба № 10. Би следвало 
общинската администрация да помисли по въпроса и да предложи тя решение. 
Освен това, от Дирекция “Социално подпомагане” ни е представена справка, от 
която е видно, че на молителката и се отпуска ежемесечна помощ за транспортни 
услуги в размер на 9.75 лв.  

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: Съгласен съм молбата да не бъде уважавана. В общината 
вероятно има и други хора, които имат същия проблем като тази жена. Нека 
администрацията да го проучи и да ни предложи решение. 

По шеста точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Илиянка е 
другото лице, което наред с Анка Костова Симеонова периодично ни подава такива 
молби. През миналата година с решение № 858/28.01.2012 г. и отпуснахме 60 лева, 
за да си оправят със Стефко личните карти. Предполагам, че те двамата имат сега 
нови лични карти, но доказателства за това нямаме. Парите тогава бяха получени 
от бащата на Илиянка, защото се опасявахме, че могат отидат за алкохол. Илиянка 
и Стефко не живвеят лесно, но считам, че молбата и не следва да бъде уважена. 
Основанието: в наредба № 10, чл. 5, т. 3, 4 и 5 са указани случаите, при които ние 
можем да отпуснем еднократна помощ. Този случай определено не е такъв. 
Двамата трябва да се обърнат към бюрото по труда и чрез него да си намерят 
работа. Ако има някоя нова програма за безработни – да се вкючат по нея.  

В разискванията по шеста точка взеха участие:  
 1. Юсеин Юсеинов: От Дирекция “Социално подпомагане” получават 
месечна помощ от 85.80 лева. Отделно са получили исредства за отопление в 
размер на 289.60 лева. Наистина трябва да си търсят работа, а не – да очакват да им 
дадем някакви средства за да ги изхарчат за каквото те си решат. Ако го направим – 
след тях ще дойдат и други. 

По седма точка от дневния ред докладва Соня Неделчева – Нечева: 

Последната молба е от Райна Маринова Иванова. Тя твърди, че съпруга и е 
инвалид. Миналиат октомври е получил инсулт. На легло е. Нужда е се от 
лекарства. Финансово не са добре. Семейството се състои от 7 души. Представила е 
съответните документи. Кото се запознах с тях, моето предложение е тази молба да 
не бъде уважавана. Защо? Няма представен документ на ТЕЛК за заболяване и за 
инвалидността на съпрага и – Стойчо Иванов, а протокол на комисия от 25.08.1987 
г., от който става видно, че той страда от дискова херния. Представена е Епикриза 
от 24.08.2009 г., изготвена от д-р Попова. В нея е посочено, че Стойчо има няколко 
заболявания, но какво е наистина сега действителното му състояние. Казва, че 
семейството се състои от 7 души – какви. Какви доходи получават всички. Какви 
лекарства трябва да пие съпруга и и на каква стойност са – отговор на тези въпроси 
няма. Не пожелавам на никого да изпада в такова състояние, в каквото вероятно е 
изпаднал Стойчо, но всеки който иска някаква помощ, би следвало да ни помага с 
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подробната информация, която да ни дава с молбата си. В случая – такава няма, 
затова, моето предложение е такова. 

В разискванията по седма точка взеха участие:  
1. Радосклав Радев: От справката, която ни е предоставена от Дирекция 

“Социално подпомагане” е видно, че Райна получава пенсия в размер на 222.73 лв. 
Съпругът и не е освидетелстван от ТЕЛК и макар да е в пенсионна възраст не 
получава пенсия, поради липса на осигурителен стаж и възраст. Няма данни, кои са 
другите членове на семейството и какви доходи имат те съответно. Да не се 
уважава молбата. Да се обърне внимание на хората които подават молби за такива 
помощи. След като посочват в молбите си определн факт, да представят и 
съответното доказателство. Така, те ще подпомогнат и нашата работа и вероятно – 
ще бъдем по-обективни и справедливи.  

 

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 Татяна 
Венелинова Великова с вх. № 540/15.12.2011 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ за раждане на първо дете следва да бъде уважена. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Йоана 
Валентинова Стоянова с вх. № 562/04.01.2012 г. за отпускане на еднократна 
финансова помощ за раждане на първо дете следва да бъде уважена. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Анка Костова 
Симеонова с вх. № 556/22.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 
не следва да бъде уважена. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Силвия Събева 
Ахмедова с вх. № 557/28.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 
не следва да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Таня Борисова 
Тодорова с вх. № 558/28.12.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ 
не следва да бъде уважена. 

6. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Илиянка Иванова 
Илиева с вх. № 560/03.01.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не 
следва да бъде уважена. 

7. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Райна Маринова 
Иванова с вх. № 576/11.01.2011 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не 
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) 



 6 
 

 

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


