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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  А Н Т О Н  
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 4  

 
 

Днес, 14.09.2012 година /петък/ от 18:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, в ритуалната зала на читалище “Христо 
Ботев“ с. Антон се проведе извънредно заседание на ОбС – Антон за обсъждане на проблемите 
между ромските семейства. 
 

На заседанието присъстваха: 
Председател на общинския съвет: 

1. Татяна Александрова Семкова 
Съветници: 

2. Стоил Митков Карагьозов 
3. Маруся Николова Атанасова 
4. Радка Динкова Христова 
5. Иван Ненчев Червенков 
6. Цвятко Райков Лумбев 
7. Стоян Иванов Гарчев 
8. Донка Маринова Николова 
9. Сашо Найденов Александров 
10. Мино Ленков Димитров 

 
От заседанието отсъства по уважителни причини съветника Николай Дончев Дончев. 
 
На заседанието присъства и Цонка Гешева – Кмет на Общината, Мария Александрова Вътева – 

Директор на Дирекция АПОФСД/ Главен счетоводител в община Антон, Николина Михова – 
Младши експерт Управление на проекти в община Антон, Анна Нейкова – Директор на Дирекция 
„Социално подпомагане” – гр. Пирдоп, Пенка Попова – Началник отдел „Закрила на детето”, Доля 
Цанова – Началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”, Петко Шопов – служител от 
Районно управление „Полиция – гр. Пирдоп”. 

 
Заседанието беше открито в 18:00 часа от Председателя на Общинския съвет г-жа Татяна 

Семкова. 
Татяна Семкова: Както всички знаете една от причините за това извънредно заседание на 

ОбС – Антон е получено в Общината писмо с наш вх.4 №424/ 18.07.2012 година от Агенция 
Социално подпомагане, Дирекция «Социално подпомагане». По това писмо, на предишното 
заседание на ОбС – Антон, Кмета внесе Докладна записка №468/ 13.08.2012 година относно 
предприемане на мерки за обезопасяване на жилището на семейството на Надка Цветкова и Георги 
Маринов. Тогава не взехме решение по докладната записка, а решихме въпроса да се обсъди на 
извънредна сесия. За това сме поканили и гости от Агенция Социално подпомагане, както и от РУ 
„Полиция ” – гр. Пирдоп. Давам думата на Кмета на Общината, за да ни запознае и с други 
постъпили жалби. 

Цонка Гешева: Госпожо Председател, дами и господа съветници, уважаеми гости, наистина 
поводът за тази сесия са честите жалбите, които постъпват срещу жители на Общината от ромски 
произход, както и писмо с наш вх.4 №424/ 18.07.2012 година от Агенция Социално подпомагане, 
Дирекция «Социално подпомагане». В община Антон живеят над 7 семейства от ромски произход. 
Повечето от тях са от т. нар. стари семейства, които живеят в селото от много отдавна. Част от тях 
вече добре са се интегрирали и живеят в прилични условия, но има и хора, които и с времето и 
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годините не успяха да се интегрират не само в обществото на село Антон, а и по принцип в живота. 
Ето защо възникват редица проблеми. Едно от проблемните семейства е това на Надка Цветкова и 
Георги Маринов. Те имат 11 живородени деца. Знаете къде живеят, при какви условия и знаете 
защо живеят в такива условия. Разумен е въпроса, ако ние подходим да правим ремонти на всеки 
или да отпускаме финансова помощ, свързана с ремонтиране на жилище, какво би последвало като 
искане от останалите семейства. Много българи живеят при отчайващи условия и също биха имали 
нужда от помощ. Такава помощ всъщност Общината не може да подсигури – да ремонтираме къщи 
и да правим, каквото и да било от този род. Ето защо на последната сесия вие взехте такова 
решение да направим извънредна сесия, на която в присъствието на представители от Дирекция 
«Социално подпомагане» и от РУ „Полиция ” – гр. Пирдоп да разгледаме тези проблеми и с 
перспективи да определим какво да правим за напред. И от днес е последната Жалба отново срещу 
въпросната г-жа Надка Цветкова, която е обект на споменатото писмо. Тя е ударила шамар на една 
жена, но по-лошото е, че хората ги е страх и жената дори  не е искала да напише името си като 
жалбоподател. Знаете за случаи, в които се стига и до схватки и побоища. Защо трябва да се стига 
до бой, когато можем да решим въпроса предварително и да вземем превантивни мерки. Най-много 
са Жалбите от това многодетно семейство, в което децата стават все повече. Лошото е че дори и 
децата стават все по-агресивни и непослушни в училище. Лично аз съм потърпевша, защото едно 
от децата на това семейство биеше децата в училище до такава степен, че моето се стряскаше 
нощем и се наложи да го водя на лекар за успокоение. Научили са се по много лош начин да удрят 
съучениците си по слабините и буквално им казват, че „българите не трябва да имат потомство, а 
трябва да умрат”. Цитирам ви деца. Това са деца, но все пак фактът е факт. Има постъпила Жалба и 
от Цветан Петров, който също е подложен на системен тормоз като шум, кавги, разправии. Да не 
говорим, че има жалби и срещу други жители от ромски произход, които събират и изсипват 
купища боклуци на улицата, на която живеят. Правим им забележка, но те не си взимат поука от 
казаното. Това всъщност са писмените жалби като не мога да пренебрегна и Жалбата срещу г-н 
Марин Георгиев Маринов, който създава неприятности на пашуващите в Национален парк 
„Централен Балкан”. По повод всички тези Жалби срещу неспирни кавги, побоища, страха на 
хората да минават покрай техните къщи, на непрекъснатите пиянски истории, особено в източния 
квартал на ул. „Европа”, назрява един доста сериозен конфликт. 

Татяна Семкова: Искам само да уточня, аз живея в този квартал на ул. „Европа” и искам да 
кажа, че никой не е настроен срещу останалите в къщата, а точно срещу Надка, Георги и децата. Те 
наистина са ужасни. Всеки ден се пие, бият се и просто е невъзможно да се живее там. 

Анна Нейкова: Всички погледи са вперени в мен, но това не са ми персоналните жители. Аз 
не мога по този начин да участвам в разговора. Действително сме написали сигнал до община 
Антон, но в никакъв случай за ремонт на жилището. Ако някой го е възприел по този начин е в 
грешка. Ние просто съзираме Общината, че в това семейство се отглеждат доста деца – 11 на брой 
и че там има риск за техния живот и здраве, по повод на външно стълбище към втория етаж на 
къщата, което установихме след дълго време, че семейството със собствени средства не може да 
ремонтира. Проблемът се състои само в укрепване на това стълбище, защото то застрашава живота 
и здравето на децата. Искам само да вметна, че седем от децата на семейството посещават 
училището в Антон. Аз знам колко недоволна беше управата на училището, когато миналата 
година изведохме само 2 деца. Можете да си представите какво ще стане, ако тръгнем да 
предприемаме мярка за закрила – извеждане от семейната среда, защото с най-малките това би 
следвало да направим. Това неминуемо ще се отрази на училището. 

Радка Христова: Те посещават редовно училище, защото там им е топло и хубаво. 
Анна Нейкова: Да, но при положение, че те живеят в условия, в които са застрашени, ние сме 

задължени да предприемем някакви мерки за закрила. По закона за закрила на детето, първо се 
предприемат мерки в семейната среда, т.е. ние ги подпомагаме с месечни помощи за деца – т. нар. 
„детски добавки”. Даваме и месечна помощ по закона за социално подпомагане. Дават се още и 
целеви помощи за отопление… 
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Мино Димитров: Но в един момент им давате помощи само за алкохол. От тези помощи, на 
децата не е купено нищо. 

Донка Николова: Ами те явно пият. 
Пенка Попов: Да, но там няма нито едно недохранено дете и нито едно не е със здравословни 

проблеми. 
Донка Николова: Има дете със здравословен проблем в семейството и то е болно от 

епилепсия. Аз лично съм виждала и другите деца боси, голи и то при неподходящи условия. 
Цвятко Лумбев: Въпросът е вие в пари ли им давате тези помощи? 
Анна Нейкова: Да, в пари. 
Петко Шопов: Социалните нямат инструмент, с който да следят тези целеви помощи, които 

отпускат, дали ще отидат за алкохол или за децата. 
Донка Николова: Ние това го разбираме. 
Петко Шопов: Както вече Ви обясни г-жа Нейкова, подадения сигнал не бива да се възприема 

като препоръка вие да им укрепвате на стълбището. Аз също съм против това. Не може едно 
семейство, което периодично нарушава обществения ред да разчита да му се ремонтира жилището 
и да му се укрепва стълбището. Всички колеги знаят, че когато има подаден сигнал от Антон за 
нарушаване на обществения ред, става въпрос точно за това семейство.  По въпроса за подадените 
сигнали, не мога да ви дам точна бройка колко от тях са срещу лица от ромски произход. Но 
официално има 6 сигнала, които са конкретно срещу това семейство. Патрулната кола посещава 
техния адрес през ден. Те се бият и по между си. Освен многократно споменаваното семейството в 
къщата живеят и двамата братя на Георги Маринов. Единият брат, който е с проблеми в 
гръбначния стълб се оплаква, че другите двама братя се напиват и го тормозят. Но пак ви казвам, 
че от „Социално подпомагане” не могат да им спрат помощите, защото те им се полагат по закон. 
Не могат и да им дават помощи в натура. 

Анна Нейкова: В тази къща, за която говорите живеят 20 човека. Децата на Надка и Георги са 
11. Най-голямото е на 16 години. Ние спрямо тези 11 деца можем да предприемем мерки за закрила 
и ще ги изведем от семейството. 

Мино Димитров: Идеално. 
Анна Нейкова: Изчакайте г-н Димитров… не знам за кой е идеално. 
Мино Димитров: За децата, че няма да бъдат в тези условия. 
Анна Нейкова: Доказано е, че което и да е дете се отглежда най-добре в биологичното 

семейство и в това няма спор. Важното е, че има такъв механизъм и можем да изведем децата. Но 
скандалите, за които вие говорите няма да секнат. Предприетите мерки за закрила спрямо децата 
няма да решат проблема, който сте се събрали да решавате тази вечер. Даже обратното – ние ще 
освободим родителите от това да имат ангажимент към отглеждането и възпитанието на тези деца 
и те пак ще си получават социални помощи, защото механизма за получаване е такъв и пак ще 
продължават да правят скандали. Ще бъдат доста по-свободни да крадат и да се занимават с други 
неща. В нашата работа има още една доказана постановка – за да помогнем на децата, трябва да 
помогнем на родителите. Ние в момента се опитваме да направим точно това. Ясно е, че хора като 
Надка и съжителстващия с нея мъж – Георги нямат никакви трудови навици. Аз съм говорила поне 
три пъти с този човек и той въобще не знае, че нормалните мъже работят и издържат семейството 
си. Но това, че ние ще извадим децата от неговото семейство няма да го промени – не се 
заблуждавайте. Това само ще задълбочи проблема. Още веднъж искам да кажа, че основно 
потърпевшо ще бъде училището. Но ако вие настоявате, ние сме задължени да предприемем нещо 

Петко Шопов: Проблем не само за Антонското, а за всички училища са децата. 
Сашо Александров: Да, но в това семейство децата няма да добият никакви навици. Ако са 

някъде в някое училище, може би ще се научат на нещо, на някакви трудови навици най-малкото. 
След като бащата не знае да работи, а само да краде, той ще научи децата на същото. 

Анна Нейкова: Отиваме към решаване на проблема – да намерим работа на бащата и да го 
принудим да работи, т.е. да ходи на работа и да я върши. Вие в качеството си на общински 
съветници можете да настоите пред Кмета да наеме този човек на работа по някаква програма. Но 
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той трябва да бъде следен да изпълнява задачите си. Аз съм убедена в това, че децата като гледат 
един баща, който по цял ден лентяйства и не прави абсолютно нищо е лош пример за тях. Но пък 
вие слушате какво се случва по институциите – тези деца или поне по-голямата част от тях, нямат 
шансове да бъдат осиновени в нормални семейства. Хубаво е, както в белия свят да имаме приемни 
семейства, в които да ги изведем. Тогава нещата щяха да се решават далеч по-лесно. Така, че 
варианта за тях е настаняване в специализирана институция за деца, което обаче е по-лошия 
вариант, отколкото да бъдат отгледани в семейството си. 

Маруся Атанасова: Добре, след като г-н Шопов казва, че патрулната кола е там през вечер не 
може ли да се направи нещо? 

Петко Шопов: За нарушаване на обществената тишина, отговорността е лична. Днес може да 
се напише на единия брат, утре на другия и така. За мен това са едни безсмислени завъртания на 
административно-наказателни преписки. Както се досещате, в повечето случаи глобите, наложени 
от Кмета остават неплатени. При втори подаден сигнал прибираме лицето за 24 часа, но няма 
смисъл и от това. 

Мино Димитров: Добре, след като има наложени глоби, не може ли да му се удържат от 
помощите? 

Пенка Попова: Не. 
Анна Нейкова: Помощи не могат да се удържат. 
Петко Шопов: За нарушаване на обществения ред не се влиза в затвора. От помощи може да 

бъде лишен, ако например децата не посещават редовно училище се спират детските добавки. 
Анна Нейкова: Да и това се прави най-редовно, когато получим сигнал от училището, но 

както каза г-жа Радка Христова тези деца си ходят на училище. Само най-голямото дете понякога 
отсъства от училище. За да добиете представа за какво става въпрос ще ви кажа, че средно на член 
от семейството се падат по 55 лева на месец, т.е. държавата гарантира по 1 хляб и 1 кисело мляко 
на ден. 

Мино Димитров: Но децата не получават дори и този минимум. 
Анна Нейкова: Факт е, че нито едно от децата не е с риск от недохранване. Ние взимаме 

информация от личния лекар на децата най-редовно. Проследяваме ги и в училище – имунизирани 
са, всички са минали през задължителни профилактични прегледи. 

Пенка Попова: Да, така е развиват се добре физически и нямат проблеми с недохранването. 
Това е наше задължение и ние най-редовно проследяваме здравословното състояние на децата. 

Анна Нейкова: Само ще ви кажа, че последния път, когато ги посетих, едва се качих по 
стълбището, защото наистина е в много лошо състояние, но тогава майката готвеше доста 
прилично ядене в количество достатъчно за всички. Явно е, че децата не са оставени без ядене и не 
са гладни. 

Пенка Попова: Често ги посещава социален работник и винаги сме заварвали сготвена храна 
и никога не е установявано, че не са били хранени редовно. Този минимум помощи наистина 
осигурява само храна. Какво друго може да се купи с толкова пари? 

Донка Николова: И какво можем да направим всъщност? 
Анна Нейкова: Това, което можем и имаме като задължение ние го правим, но понеже 

срещнахме трудност решихме, че трябваме да съзираме Кмета на Общината. Кметовете на общини, 
заедно с Председателя на Държавната агенция по Закрила на детето са орган по закрила на детето 
по Закона за закрила на детето. 

Донка Николова: Тази жена на мен ми дължи пари в Аптеката от зимата. Тя е взимала 
лекарства за децата и аз съм ги давала, защото става въпрос за здравето на децата. Тя до момента 
не се е издължила. В същото време те имат пари да купуват алкохол и да пиянстват. Тя не дължи 
пари само на мен. Дължи и на още много други места. 

Анна Нейкова: Знаете ли на мен колко семейства ми дължат пари, но няма да ви занимавам с 
това, защото си е мой проблем и не бих занимавала никой с това нещо. 

Петко Шопов: Ако ОбС – Антон прецени, че трябва да ги подпомогне и да им направи 
стълбището, всички останали жители, които са в конфликт с това семейство и то за пиянски свади 
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ще имат следната обществена реакция: Значи този може да яде и да пие и Общината ще му оправя 
стълбището. По този начин ще назрее още по-голямо напрежение, което в един момент ще 
ескалира. Разбирам, че парите, които се отпускат са житейския минимум, но явно от този минимум 
се отделят пари за алкохол. По тази логика 1 бутилка ракия струва 6 лева, а една торба цимент 
струва 5 лева. 

Пенка Попова: Искам само да уточня, че не става въпрос Общината да отпусне парични 
средства. Ние имаме възможност за конкретна цел да отпуснем някакви парични средства. Но 
смятаме, че ако предоставим такива средства на семейството те няма да бъдат използвани по 
предназначение. Освен това с укрепването на това стълбище, той като мъж не може да се справи… 
може би ще трябва архитект и техническо лице. 

Стоил Карагьозов: По Закона за устройство на територията, когато някой собственик не си 
поддържа имота, съгласно чл.194, Кметът има само и единствено репресивни функции. Първо се 
съставя констативен протокол, след това – констативен акт и накрая се пуска наказателно 
постановление за това, че конкретния собственик не си поддържа във вид удобен за ползване и 
незастрашаващ здравето на живущите и околните със собствения си имот. По начина, по който Вие 
бяхте предоставили писмото, аз бях първия, който се възпротиви да им се отпускат, каквито и да е 
средства и бях абсолютно категоричен да се предприемат репресивни мерки спрямо тях. Това е, 
което го потвърждава и представителя на РУ „Полиция” – гр. Пирдоп. 

Петко Шопов: Ако това лице се стреми по някакъв начин да се социализира… след като няма 
пари да оправи стълбището след предписанието на социалните, той нищо не е направил. Пуснал ли 
е Молба до Кмета? Неговата логика е кой е този Кмет, коя е тази община, какво ще ми направят от 
полицията. Той няма социален подход към нито една от институциите. Той по никакъв начин не е 
опитал да поиска помощ. Това при него няма да се случи, защото той има а-социално поведение. 

Пенка Попова: Искам само да попитам г-н Карагьозов като се наложат тези мерки, какво 
следва, ако не бъдат изпълнени. 

Стоил Карагьозов: Има един регистър на обществено опасните сгради, който се актуализира 
ежемесечно и се подава и в Прокуратурата. Тогава вече собствениците си носят отговорност. Може 
да е парадокс, но навсякъде, където има обществена сграда, тя е предмет на ремонт и на 
реконструкция на собственика. Общината винаги само констатира – само се сигнализира, а може 
да се предпише дори и разрушаване. 

Анна Нейкова: Добре, точно така е. Но в нашия сигнал въобще не става въпрос за пари. 
Направете това, за което говорите, че трябва да свършите по процедура – това е помощта, която 
ние искаме. Искаме да принудим родителите да направят среда, в която децата да живеят 
безопасно. Това направете, ако смятате, че то ще има резултат. 

Стоил Карагьозов: Ние вече сме предприели мерки в тази насока. Има заповед за комисия…. 
Анна Нейкова: Няма да има резултат. 
Цвятко Лумбев: Така е. Той просто нищо не работи, нищо не го интересува. 
Анна Нейкова: Ние искаме да помогнем на децата. 
Пенка Попова: Ако нещо се случи с тези деца на това стълбище, със сигурност ще сме 

отговорни и ние и Общината за това, че не са предприети мерки. 
Стоил Карагьозов: В контекста на всичко казано, Общинска администрация вече е 

предприела тези действия. Пусната е заповед, направена е проверка. Г-н Гено Георгиев – Архитект 
на Общината също ще излезе със становище и тогава ще бъдат издадени и съответните документи 
за това кой какви задължения ще има и най-вече това ще е задължение на собственика. Защото 
задължението на Общината, освен да констатира, освен да го предупреди е и да сигнализира 
Прокуратурата и Гражданска защита. 

Анна Нейкова: След като смятате, че това ще реши проблема, ние сме „За”. Ние искаме 
помощ от вас да принудим родителите да предприемат някакви действия. Щом вие смятате, че това 
ще реши проблема. 

Стоил Карагьозов: Не. Ние смятаме, че това е единственото нещо, което Общината може 
правомерно да направи. Общината по този начин ще направи това, което и позволява закона. Ако 
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Общината тръгне да оправя къщата на Георги, трябва да оправи на още много други хора. Според 
последния абзац от вашето писмо – ние сме предприели компетентните мерки. 

Анна Нейкова: Някъде да става въпрос за пари и че искаме Общината да извади пари. 
Стоил Карагьозов: Различни са тълкуванията. Аз изхождам от позиция на ЗУТ. 
Пенка Попова: Както знаете ние не сме специалисти в тази област. За това сигнализираме 

Общината, която да предприеме точно действията, които са в нейната компетенция. Никъде не 
искаме Общината да направи стълбището или да подпомага с финансови средства семейството. 
Абсолютно погрешно сте разбрали писмото, което сме ви изпратили. 

Маруся Атанасова: Въобще не сме разбрали погрешно. Какво означава Общината да укрепи 
стълбището? 

Анна Нейкова: Не да го укрепи, а да принуди родителите да го направят. 
Петко Шопов: Ако има протокол със задължително предписание за укрепване на сградата и 

инцидента, от който се опасява г-жа Нейкова се случи след като не е спазено и изпълнено 
предписаното, това ще бъде отговорност на родителите. 

Анна Нейкова: Според мен няма смисъл да се вземе решение, което е ясно, че няма да бъде 
изпълнено. Дори след като направите процедурата, това няма да доведе до безопасна среда за 
децата. Както вече ви казахме, ние имаме възможност да отпуснем минимална помощ на 
семейството за укрепване на стълбището. Проблемът е, че нямаме на разположение нито 
технически специалисти, нито работници да го направим. Те сами няма да го направят. Ще им 
закупим определени материали, а няма да им даваме пари. 

Цвятко Лумбев: По-скоро наемете фирма, която да се заеме. 
Анна Нейкова: Не разполагаме с толкова големи средства и за това ви предлагаме една друга 

гледна точка. Ако вие можете да ни съдействате би било добре. 
Стоил Карагьозов: Чия трябва да бъде инициативата? Наша, ваша или на собственика 
Анна Нейкова: Наша. 
Стоил Карагьозов: Значи собственикът е незаинтересован и за това вие проявявате 

инициатива. 
Анна Нейкова: Собственикът е възрастен човек и има право да живее, както иска. Ние искаме 

да направим нещо за децата. 
Стоил Карагьозов: Да, но трябва точно собственикът да поиска помощ от Общината и в 

никакъв случай да не му се отпускат персонално средствата – независимо в какъв вид пари или 
материали. Ако ще се отпускат средства трябва да бъде на името на Общината и при заявено 
желание от страна на собственика…. 

Анна Нейкова: Искам само да ви кажа, че механизмът за отпускане на средства в Социално 
подпомагане е много различен от това, за което вие говорите. Средствата не само, че ще бъдат 
персонално отпуснати, но ще бъдат и с конкретни цели. Не можем да отпуснем тези средства на 
друг, освен родителя на децата. 

Стоил Карагьозов: Когато не са постигнати целите на отпуснатите средства каква е 
репресивната мярка? 

Пенка Попова: За това искаме да има такава организация, че да сме сигурни как ще се 
използват средствата. 

Стоил Карагьозов: Добре. Представете си, че им отпускате цимент и на втория час го 
продадат и си купят алкохол. Каква репресивна мярка ще предприемете? Ще ги лишите ли от 
някакъв вид социални помощи? 

Пенка Попова: Цимента няма да им се дава директно на тях, докато не се изпратят хора, 
които ще бъдат там и ще помагат с ремонта, за да гарантират. 

Стоил Карагьозов: Нали казахте, че отпускате помощта персонално? 
Анна Нейкова: Трябва да решим да правим заедно това нещо, защото в противен случай не 

бихме отпуснали тези средства. Ако не отпуснем средствата и не предприемем мерки ще започнем 
да изваждаме децата. 
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Сашо Александров: Това е решението. Сега е стълбището, утре ще са прозорците. Не може 
непрекъснато да им се помага. 

Пенка Попова: Искам да ви кажа, че извеждането на децата е крайния вариант. 
Стоил Карагьозов: Да не го коментираме на този етап. Да обърнем внимание на 

подобряването условията на живот. За да се отпуснат материалите, пак казвате, че трябва да стане 
съвместно с Общината, но да се отпуснат персонално на лицето. 

Анна Нейкова: Ще дадем средствата на Комисия от Социален работник и човек на Общината. 
Те ще отидат да закупят материали и ще вземат фактури. Ние сме направили вече задължителни 
предписания. 

Стоил Карагьозов: Добре, да се съсредоточим върху въпроса. Общината ще предприеме 
действия, колкото и да са репресивни. След като се направят необходимите предписания, тогава от 
страна на социалните да бъдат предприети действията по организиране мероприятията по 
подобряване условията на живот. След това съвместно с Общината да се предприемат конкретните 
действия по укрепване на стълбището и чак на този етап, ако няма никакъв резултат да се 
предприемат крайните мерки. 

Анна Нейкова: Точно това искаме и за това сме писали писмо до Общината. 
Пенка Попова: Трябва да знаем какви разходи ще е необходимо да се направят и за това 

искаме да ползваме ресурс на Общината. Може средствата, с които разполагаме да се окажат 
недостатъчни. Трябва ни човек на Общината – техник или архитект, който да каже какво точно 
трябва да се направи и каква сума е необходима за закупуване на съответните материали. 

Петко Шопов: Трябва да се провери до каква степен е заинтересовано конкретното лице, за да 
не се получи така, че да му се отпуснат и средства и персонал и той да реши, че няма нужда от 
ремонт на стълбището, защото може да си влиза и през прозореца. Ако няма пусната Молба как 
може да се влиза в чуждия имот и да се прави, каквото и да било. 

Анна Нейкова: Аз и колегите ми не можем да се чувстваме отговорни и виновни за 
ситуацията в това семейство. Проблемът с Надка и Георги не датира от вчера. Техните родители са 
живели точно по същия начин. За тези деца няма друг вариант, освен да ходят на училище и да 
видят един друг начин на живот, т.е. да попадат в среда, различна от тяхната. Няма друг начин, ако 
искаме нашите деца да не се сблъскват със същите проблеми. 

Иван Червенков: Не е точно така. Те ходят на училище и упражняват там наученото вкъщи. 
Петко Шопов: Вие казахте, че не се чувствате виновни. В този случай аз ли трябва да се 

чувствам виновен като представител на РУ „Полиция” или пък Общинския съвет? И аз не се 
чувствам виновен, защото ходим по 10 пъти с патрулната кола и правим забележки. Те за момент 
изпълняват казаното и на следващия ден продължават по утвърдената практика. Не можем да ги 
вкарваме в затвора за нарушаване на обществения ред. В момента обществото е така устроено, че 
не може на тази единица на обществото – семейството, да се оказва някакъв натиск. 

Пенка Попова: Не можем да кажем, че нищо не може да се направи, ако не сме направили 
никакви усилия. 

Стоил Карагьозов: Първо трябва да се предприемат мерки и ако няма никакъв смисъл да се 
предприемат по-сериозни действия. Въпросът беше в каква хронология да се движим. 

Анна Нейкова: Това е нашето предложение. Първо да се опитате да ги притиснете с 
административния механизъм, които ползвате. Смятам, че една община като Антон няма проблем 
да се справи с едно проблемно семейство. Не мисля, че най-лесния начин е да ги освободим от 
грижите за децата. 

Пенка Попова: При първото ни посещение в тяхната къща му казахме, че ще вземем децата и 
той ни отговори „Взимайте ги!” 

Донка Николова: Аз мисля, че майката е много привързана към тях, въпреки всичко. 
Пенка Попова: Да, емоционалната връзка между майката и децата е на лице. Мисля, че трябва 

да предприемем нещо, защото е най-спешното и се отнася до здравето и живота на децата.  
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Мино Димитров: Аз пък ви гарантирам, че няма и едно дете, което да се качва по стълбището 
– всички ползват прозорците. Не знам вие по какво време ходите и с какви очи гледате, но там е 
просто нещо страшно…… друг вариант е да бутнем стълбището. 

Пенка Попова: Нали все пак трябва специалист да каже какво да се предприеме. 
Мино Димитров: Вие как си го представяте – там живеят 22 души. 
Цонка Гешева: Въпреки всичко казано, това няма да реши проблема с шума, пиянските нощи 

и т.н. Дами и господа съветници, трябва да се вземе някакво решение. Колкото и да е наивно, 
предлагам да се направи нещо в училище с тези деца – да имат допълнителни занятия и по някакъв 
начин да им се внедри някаква култура и поведение. За възрастните просто не знам какво да кажа. 
Ние непрекъснато имаме някакви програми, но бащата не се е явявал до сега да търси работа. 

Мино Димитров: Ама защо да се явяват. На тях не им се работи. Те си взимат социалните 
помощи и си купуват алкохол. 

Донка Николова: Освен това и децата на другите двама братя, които също обитават този имот 
със заплашителни темпове създават поколение. Съвсем сериозно нещата ще загрубеят. 

Мино Димитров: Да се извеждат децата и това е. 
Анна Нейкова: Напишете го като отговор на нашия сигнал, че вашата препоръка е да бъдат 

изведени децата в специализирани институции. 
Мино Димитров: Защо искате да се отървете? Вие значи установявате, че статуса им е много 

добър. 
Анна Нейкова: Искам да се извиня на целия Общински съвет, ако съм оставила 

впечатлението, че искам да се отърва от отговорността, която нося. За мен дори е обидно, че го 
приемате така. 

Мино Димитров: За нас не е ли обидно да ни говорите по този начин. 
Петко Шопов: Имахме аналогичен проблем с едно Пирдопско семейство. Това не е решение. 

Дори да изведете 6 деца, за следващите шест години семейството ще има още 6 малки деца. Това 
не е решение нито за Общината, нито за социалните. Те са свикнали да получават детски добавки и 
за това правят много деца. Колкото и да е примитивно, те разсъждават точно по такъв начин. Така 
че това само би отложило проблема, но няма да го разреши. 

Цвятко Лумбев: Разбрахме се, че извеждането на децата ще бъде крайна мярка. 
Радка Христова: Аз само мога да кажа, че в училище децата са ангажирани максимално. 
Стоил Карагьозов: Бащата въобще не иска да работи. Има програми. В момента, в който той 

подаде Молба ще се направи всичко възможно, за да му се намери работа, но той не желае да 
работи. 

Донка Николова: Човекът е свикнал да лентяйства и паразитства. Това просто е жив ужас. 
Дефакто нищо не може да се направи. 

Анна Нейкова: Ако човек работи, част от помощите се спират, но никой не може да спре 
детските добавки. Самият Георги не го подпомагаме по няколко причини. По Закона за социалното 
подпомагане предоставянето на месечни помощи е обвързано с полагането на обществено полезен 
труд (14 дни в месеца по 4 часа). Ако едно лице веднъж в месеца пропусне и не отработи се лишава 
2 месеца от помощи. Ако след тези два месеца, не отработи втори път се лишава 2 години от 
помощи. В момента той е точно в тази хипотеза. Но не може да не подпомагаме децата. 
Предоставяме помощ на майката, защото тя отглежда дете до 3 годишна възраст и децата. Между 
другото наказанието му изтича през април месец 2013 година. 

Радка Христова: Аз имам съсед, който е от ромски произход и съвсем не е мързелив като 
тези, но пък краде. Внукът му е за първи клас, за което той е получил помощ, но детето въобще не 
е записано. 

Анна Нейкова: Това не е прецедент. Вече имаме такива случаи. Ако децата не се запишат и не 
посещават училище ние ще си вземем парите чрез съдия изпълнител. 

Доля Цанова: Знаете, че след започване на учебната година получаваме информация кои деца 
са постъпили. 



Страница 9 от 10 
 

Анна Нейкова: От семейството на Надка и Георги има деца почти във всеки клас: I клас – 1 
дете, II клас – 1 дете, III клас – 1 дете, VI клас – 2 деца, VII клас – 1 дете, VIII клас – 1 дете. 

Доля Цанова: В шести клас са две, защото едното е пропуснало една година и е тръгнало през 
следващата. 

Мария Вътева: Няма ли механизъм, с който да се предприемат мерки при системно 
нарушаване на обществения ред. 

Петко Шопов: В България няма такъв механизъм. Не мога да вкарам човек в затвора за 
системно нарушаване на обществения ред. Специално за Георги единственото престъпление, за 
което може да бъде подведен под наказателна отговорност – лишаване от свобода – е неполагане 
на достатъчно грижи. Но при този случай е много трудно да се докаже. 

Анна Нейкова: Само още едно нещо – ако изведем децата в специализирани институции, след 
навършване на 18-годишна възраст ги връщат там, където са родени. В Пирдоп има доста такива 
деца. Тогава отново ще бъдете изправени пред проблем, но много по-голям от този сега. 
Единственият вариант да се оправи тази ситуация е това да ги принуждаваме да ходят на училище. 

Донка Николова: Много трудно се социализират. 
Анна Нейкова: Единици са случаите, в които се измъкват, но успяват по някакъв начин. 

Наистина е много трудно. За съжаление това е единствения вариант – друг начин няма. 
Цвятко Лумбев: Не е точно така. Майката и бащата на тримата братя работеха. Бяха свестни 

хора, пращаха децата на училище. След това и те тръгнаха на работа и в един момент, когато 
започнаха да имат свои деца нещата се объркаха. Държавата започна да им дава помощи и спряха 
работа. Защо? Защо трябва да ходи да работи след като държавата ще му даде пари и без нищо да 
прави?! 

Петко Шопов: За Социалните е най-лесно. Подава им се сигнал, че е едно дете не посещава 
училище и с това се пречи на социализацията му и те му отнемат помощите. Но пък се появява 
друг проблем. Не винаги учителите пишат отсъствията на децата, защото ако накрая се видят 
всичките им отсъствия ще трябва да изключат доста от децата. По този начин ще намалеят 
учениците, може да се закрие паралелката и т.н. Това е един омагьосан кръг, в който продължаваме 
да се въртим и едва ли ще го разрешим скоро. Не говоря само за Антон, така е и по другите 
населени места. 

Сашо Александров: Г-жо Председател, може ли някой да формулира нещата стъпка по 
стъпка, за да продължим напред. 

Татяна Семкова: Смятам, че вече постигнахме консенсус с Дирекция „Социално 
подпомагане”, но просто не можем да вземем решение за постигане на социален мир. 

Пенка Попова: Аз лично без да съм специалист смятам, че Общината има някакъв механизъм, 
с който може да направи нещо – да разруши стълбището и да направи нещо, с което да обезопаси 
по някакъв начин достъпа до втори етаж. 

Стоил Карагьозов: В частен имот може да се направи само предписание. Общината не може 
да пипа такава собственост, а само да налага актове и наказателни постановления. 

Цонка Гешева: Ние вече сме предприели първата стъпка. Вече има съставен констативен 
протокол от Комисията и нашият архитект Гено Георгиев ще направи съответните предписания. 
Ако собствениците в определен срок не предприемат мерки или поне да поискат помощ по някакъв 
начин, ще уведомим Прокуратурата. Но какво правим със социалния мир. Непрекъснато пристигат 
жалби. Проблема е много сериозен. Голяма част от жителите на Общината искат да предприемем 
крайни мерки като изселване дори, особено хората, които живеят около тези семейства. 

Татяна Семкова: Ние не можем да ги изселим, а хората наистина събират подписка. 
Цонка Гешева: Нещата тръгват в посока случая с цар Киро. 
Стоил Карагьозов: В един момент напрежението ще ескалира. 
Цонка Гешева: Те осакатяват и другите деца в училище. Знаете ли какво е да се върне детето 

ви, треперещо от страх и да не знае къде се намира? Ние пак си вървим в един омагьосан кръг и 
прехвърляме вината един върху друг, а децата се връщат вкъщи малтретирани до N-та степен. 
Имаше случай, в който едното от децата на Надка и Георги беше ритнало така едно друго дете в 
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гърба, че родителите стигнаха чак до болници. И ето това семейство не търпи никакви наказания. 
Той щял да бъде щастлив, ако му се вземат децата – нещо няма ли да му трепне като толкова ги 
обича. 

Анна Нейкова: Опитвате се да смесвате едното с другото. Ако трябва да бъде променен 
Правилника за вътрешния ред в училище, за да бъдат нещата малко по-строги. Въпреки че аз съм 
убедена, че Правилника е много точен. 

Цонка Гешева: Излиза, че те са ненаказуеми, не можем да ги накараме нищо да правят. 
Влизат в рамките на всички закони. Дори това, че пият и тормозят хората не може да ги накаже. 
Пари си получават, защото имат деца – това е много важно. 

Радка Христова: Детето, което е в моя клас е много добро. Уважава ме, идва редовно на 
училище, слуша ме. Другите не ги знам, но специално за моя ученик, това мога да кажа. 

Цонка Гешева: Децата са добри, но майките и бащите явно не са. Ако решите ще назначим 
Георги на работа. 

Цвятко Лумбев: Как ще го накараме. Нали трябва той да изяви желание. 
Донка Николова: Не иска да работи, защото ходи и краде, от където си докарва допълнителни 

доходи. Явно с това си докарва доста повече пари, отколкото с работа. 
Радка Христова: Моят съсед непрекъснато краде. Ходи от някъде да краде дърва, докарва 

най-различни вършини и всевъзможни боклуци и препречва цялата улица. Какво можем да 
направим, за да го спрем. Да му наложим глоби! 

Петко Шопов: Предполагам, че за тези кражби използва кон. Ако животното няма ушна марка 
може да му вземем животното. 

Сашо Александров: Предлагам да вземем някакво решение и да приключваме с тези въпроси. 
Татяна Семкова: По въпроса със стълбището имаме становище и Общината вече е 

предприела мерки. Но по другия въпрос, на този етап, просто няма как да вземем решение. Освен 
ако Георги не се изнесе. 

Анна Нейкова: За целта трябва жена му да ни съзира по Закона за домашното насилие и да 
поискаме от съда конкретно да не се доближава до семейството. 

Мино Димитров: Да, но тя няма никога да го направи. 
Анна Нейкова: Там царят много хармонични семейни отношения. 
Сашо Александров: Ами да, щом като имат 11 деца явно отношенията са доста хармонични. 
Татяна Семкова: След като смятате така, трябва да ви поканим, когато отношенията са „най-

хармонични”. Ами тогава ще действаме по процедурата. Първата стъпка ще е да им се направи 
предписание и след това конкретните действия, които вече обсъдихме. 

 
Заседанието беше закрито в 20:30 часа. 
 
 
 

Председател:………………. 
/Татяна Семкова/ 

 
 

Протоколчик:……………… 
/Тереза Дончева/ 


