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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  

№ 12 
Днес, на 10.05.2012 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 Заявлението на Пламена Стефанова Николова с вх. № 215/03.05. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 

2. Разглеждане на Заявлението на Леман Осман Рюстемова с вх. № 222/09.05.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 
 

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 Заявлението на Пламена Стефанова Николова с вх. № 215/03.05. 

2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на трето дете. 

2. Разглеждане на Заявлението на Леман Осман Рюстемова с вх. № 222/09.05.2012 

г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпило е 

Заявление от Пламена Стефанова Николова от моето село Бъзовец. В него заявява, че на 

12.03.2012 г. е родила в Бяла детето Емил Пламенов Стефанов. Представила е Акт за 

раждане на детето, декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, 

документи за завършено от нея образование, а така също и Актовете за раждане на 

другите и две деца. От общинската администрация ни е представена справка, от която е 

видно, че тя има постоянен и настоящ адрес в село Бъзовец, съответно от 09.02.2006 г. и 

27.06.2005 г. Роденото от нея дете е трето поред. Съгласно изискванията на Наредба № 10, 

това заявление не следва да бъде уважено, тъй като това дете е с неизвестен баща, а се 

вижда и от представените документи, че и второто дете също е с баща неизвестен.  
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В разискванията по първа точка взеха участие:  

 1. Юсеин Юсеинов: Действително, на Пламена следва да не уважим заявлението и 

за еднократна помощ. Съгласно Наредбата ни, можем да подпомогнем само веднъж, 

когато бащата е неизвестен.  

2. Соня Неделчева – Нечева: Понеже сега тази жена става многодетна майка, тя 

ще стане клиент на “Социално подпомагане” и оттам ще я подпомагат докато децата 

навършат пълнолетие. 
 

По втора точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Вторато Заявление е 

отЛеман Осман Рюстемова от град Две могили. В него заявява, че на 18.04.2012 г. е 

родила детето Неджля Рюстемова Неджатиева. Представила е Акт за раждане на детето, 

декларация, че няма да остави същото в специализирана институция, документи за 

завършено от нея и бащата на детето – Рюстем Неджатиев Рюстемов средно образование. 

От общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 

родители имат постоянен и настоящ адрес в трад Две могили от години и че роденото дете 

е второ поред. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е редовно и следва 

да бъде уважено.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Радослав Радев: При условие, че са представени всички изискуеми документи 

за отпускане на помощ – следва да уважим това заявление.   

2. Стоян Гецов: Да се уважи заявлението но да се помисли, при актуализирането 

на бюджета да увеличим сумата, която е предвидена за отпускане на помощ по “Решение 

на Общинския съвет”.  
 

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 Пламена Стефанова 

Николова с вх. № 215/03.05. 2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на трето дете не следва да бъде уважено, тъй като две от децата и са с “баща 

неизвестен”, при допустимо, при такъв случай, по Наредба № 10 едно. 

2. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението Леман Осман 

Рюстемова с вх. № 222/09.05.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете следва да бъде уважено. 
 

 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) 


