
 1 

VІ – ТИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 17 
Днес, на 16.07.2012 г., от 09.00 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 Наталия Георгиева Сандева с вх. № 276/15.06.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Молбата на Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 293/19.06.2012 

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 Наталия Георгиева Сандева с вх. № 276/15.06.2012 г. 

за отпускане на еднократна финансова помощ. 

2. Разглеждане на Молбата на Ваня Първанова Севастакиева с вх. № 293/19.06.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Постъпила е Молба 

от Наталия Георгиева Сандева с искане да и бъде отпусната помощ за операция. Твърди че 

е безработна, с три деца. Приложила е медицинско направление, изследване на кръвна 

плазма и серум, направление за хоспитализация, удостоверение, че е с непрекъснати 

здравноосигурителни права, ехография на щитовидната жлеза и амбулаторен лист. От 

Дирекция “Социално подпомагане” ни е предоставена справка, от която е видно, че 

молителката е неомъжена, регистрирана като безработна в Бюрото по труда, а трите и 

деца – не посещават училище. Не е подпомагана от службата през последната година. 

Моето мнение е, да бъде подпомогната със сума, дори да не е в максимален размер.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
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 1. Соня Неделчева – Нечева: Аз ще заема друга позиция, а именно: че не трябва 

да и се отпуска такава помощ. Иска да си направи операция в Плевен, но тази същата 

операция може да се направи и в град Русе. Жената има три деца – мъж има ли до себе си. 

Защо децата не ходята на училище? Не съм съгласна.  

2. Байчо Георгиев: Аз съм съгласен със Соня. Ще посоча още една причина: в 

началота на годината, отпуснахме пари на хора, които реално не заслужаваха. В момента 

по параграфа, са останали малко средства и трябва да мислим как те да ни стигнат до края 

на годината. По тази причина, ще има нуждаещи, които реално заслужават, но поради 

това, че нямаме такива средства – ще им отказваме.  

3. Радослав Радев: Ами да отиде наистина да се оперира в Русе по съответната 

пътека.  

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Следващата молба е 

на Ваня Севестакиева от село Каран Върбовка. Иска финансова помощ заради тежкоти си 

материално положение. Твърди, че е майка на пет деца и е трайно безработна. Приложила 

е Удостоверения за раждане на шест деца от нея, а тя реално има – десет, но някои от тях 

вече са пълнолетни. В справка, предоставена ни от Социалните е посочено, че има осем 

деца. Омъжена е за един, а живее с друг мъж на семейни начала. От децата и само едно 

посещава училище. За ваше сведение, с Ваня се занимаваме още от предишния мандат. 

Уреждахме и преди документите за самоличност. После и писах и образувах дело за 

развод, което приключи тези дни. Благодарение на това и на броя деца които има, тя ще 

може да получава всеки месец за всяко едно от тях по 35 лева помощ. Сумата не е голяма, 

но повярвайте – няма да се използва по предназначение. Предлагам да и отхвърлим 

молбата. 

В разискванията по пета точка взеха участие:  
 1. Соня Неделчева – Нечева: Народният представител Светлана Ангелова и беше 

дала пари, за да плати началната такса за образуване на дело за развод, а тя още същата 

вечер похарчи парите за алкохол и цигари. Да не и се отпускат никакви средства.  

2. Айдън Карамехмедов: Наистина, тя е от контингента, която периодично подава 

молби за еднократна помощ. Съгласен съм да и се откаже. 

3. Стоян Гецов: Знам за тази жена от Каран Върбовка и съм съгласен с казаното от 

всички.  
 

След приключване на разискванията, комисията прие следните  
 

С Т А Н О В И Щ А: 

1. Комисията с 4 (четири) гласа „за” и 2 (два) гласа “против” счита, че Молбата 

на Наталия Георгиева Сандева с вх. № 276/15.06.2012 г. за отпускане на еднократна 

финансова помощ не следва  да бъде уважена. 

5. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Молбата на Ваня Първанова 

Севастакиева с вх. № 293/19.06.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ не 

следва  да бъде уважена. 
 

 Заседанието на постоянната комисия завърши в 09.30 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: 
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                  ____________ (Байчо Георгиев) 

 

 

Секретар     на      комисията: 

 
________ (Соня Неделчева – Нечева) 


