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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  

№ 50 
 

Днес, на 17.09.2014 г., от 11.00 часа, в село Баниска, в Здравната служба, 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. 

На него присъстваха: Ангелина Начева – кмет на кметство село Баниска, д-р 

Тодоров и д-р Тодорова. 

Същото бе открито от Айдън Карамехмедов – Председател на Постоянната 

комисия.  

 Той обяви, че заседанието на Комисията 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. Изслушване на д-р Тодоров и д-р Тодорова за работата им в Здравната служба в 

село Баниска и проблемите, които те срещат. 
 

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”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа “въздържал се” 

прие следния  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Изслушване на д-р Тодоров и д-р Тодорова за работата им в Здравната служба в 

село Баниска и проблемите, които те срещат. 

По първа точка от дневния ред докладва д-р Тодоров:  

Първо, искам да благодаря, че всички Вие сте тук при нас. Изненадан съм и леко 

объркан. На второ място, благодаря на г-н Радев и представляваната от него кооперация – 

„Баниски Лом”, благодарение на която стана възможен ремонта в тази сграда. Благодарен 

съм и на кмета – Ангелина Начева, коята е съпричастна с проблемите ни и се старае да ни 

помага с каквото може. Аз и д-р Тодорова работим тук от няколко години. Обхвана ли сме 

хората от село Баниска. Тук идват и хора от общината. Стараем се да бъдем полезни на 

всички. Не се оплакваме. В приемната, в момента има поне десет човека, които чакат за 

преглед. Продължаваме да работим. Ако можете да ни помогнете за ремонта на покрива, 

ще Ви бъда блаодарен. 

В разискванията по първа точка взеха участие:  
1. Радослав Радев: За покрива са необходими около 1 000 лева.  
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2. Ангелина Начева: Има предвидени пари от общинския бюджет, но към 

днешна дата те не са приведени. 

3. Байчо Георгиев: Да говорим с кмета, за да видим, какъв е проблема? 

4. Айдън Карамехмедов: Скоро идва есента и валежите ще зачестят. Не че през 

лятото бяха по-малко! 

5. Стоян Гецов: Парите трябва да се отпуснат и още този месец да се извърши 

ремонта. 

6. Юсеин Юсеинов: Ако ремонта не се направи сега, от дъжда или снега, това 

което е направено до момента се обезсмесля. 

7. Соня Неделчева – Нечева: Виждате наяве какво се случва в едно населено 

място от общината. Трябва да видим как е и в другите села. Но на тези хора трябва да им 

помагнем. Ако общината не може да осигури сега парите, предлагам да дадем лични и да 

решем проблема. 

8. Айдън Карамехмедов: Да направим среща с кмета на 19.09.2014 година и ако 

общината не е в състояние да осигури парите, да се организираме, ние съветниците. 

9. Юсеин Юсеинов: Да го направим, без много приказки. 

 10. Д-р Тодорова: Ако може да направите това за нас, ще Ви бъдем благодарни. 

11. Байчо Георгиев: Не сте длъжни. Това ни е работата. 

3. Байчо Георгиев: Да говорим с кмета, за да видим, какъв е проблема? 
 

След приключване на разискванията, комисията прие следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 6 (шест) гласа „за”, 0 (нула) гласа “против” и 0 (нула) гласа 

“въздържал се” реши: 

1.1. Да проведе в срок до 19.09.2014 г. разговор с кмета на общиата за отпускане на 

средствата от 1 000 лева, необходими за ремонта на покрива на Здравната служба в село 

Баниска. 

1.2. Ако общината не може да се осигури средствата по т. 1.1., да организира 

събирането им между общинските съветници. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 12.00 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) 

 

 

       Председател на комисията: 

 
 

                  ____________ (Айдън Карамехмедов) 

 

 

 

Секретар     на      комисията: 
 

 
__________________ (Стоян Г. Гецов) 

 


