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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  

№ 9 
Днес, на 10.04.2012 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. 

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 Емине Раимова Илиязова с вх. № 150-708/ 

26.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Красимира Валентинова Янкова с вх. № 160/ 

05.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Заявление на Петя Венелинова Великова с вх. № 163/ 06.04.2012 

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

4. Разглеждане на Заявление на Вероника Янкова Иванова с вх. № 164/ 06.04.2012 

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 Заявление на Емине Раимова Илиязова с вх. № 150-708/ 

26.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

2. Разглеждане на Заявление на Красимира Валентинова Янкова с вх. № 

160/05.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на второ дете. 

3. Разглеждане на Заявление на Петя Венелинова Великова с вх. № 163/ 06.04.2012 

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

4. Разглеждане на Заявление на Вероника Янкова Иванова с вх. № 164/ 06.04.2012 

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

По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: Постъпило е 

Заявление от Емине Раимова Илиязова от град Две могили. В него заявява, че на 

09.03.2012 г. е родила второто си дете Гизем Илияз Хасан. 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 – Илияз Хасан Илияз средно образование. От 
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общинската администрация ни е представена справка, от която е видно, че двамата 

родители имат постоянен и настоящ адрес в град Две могили. Съгласно изискванията на 

Наредба № 10, това заявление е редовно, поради което предлагам то да бъде уважено.  

В разискванията по първа точка взеха участие:  
 1. Айдън Карамехмедов: Нямаме причина да откажем отпускането на еднократна 

помощ за раждане на дете – да се уважи подаденото заявление.   

По втора точка от дневния ред докладва Юсеин Юсеинов: Второто заявление 

за отпускане на еднократна помощ е от Красимира Валентинова Янкова. В него заявява, 

че на 19.03.2012 г. е родила детето Христина Валентинова Янкова. Представила е Акт за 

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

Приложила е допълнително молба, в която твърди, че се намира с детето, в момента, в 

болницата в София, тъй като му е открит порок на сърцето. Налагало се да му бъде 

направена спешна операция. Казва че е непълнолетна, поради което детето е записано на 

името на бащата – Севдалин Стоянов Цанев. Той от своя страна е безработен, не е 

регистриран в Бюрото по труда. Нямали никакви доходи, поради което се нуждаели от 

помощ. Не е приложила документ за завършено от нея образование. От общинската 

администрация ни е представена справка, от която е видно, че детето е записано на името 

на майката, а бащата се води “неизвестен”. Тя, както сама посочва в молбата си е 

непълнолетна. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление е нередовно, 

поради което предлагам то да не бъде уважено.  

В разискванията по втора точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Както виждате от справката, предоставена ни от Общината, 

това е второто дете на Красимира, въпреки че е само на 16 години. И първото и дете – 

Дияна е с баща “неизвестен”. Аз също считам, че това заявление не следва да бъде 

уважено. Необходимо е обаче, “Закрила на детето” към Дирекция “Социално 

подпомагане” – Две могили да се намеси. 

 2. Радослав Радев: Тя казва, че детето се нуждае от операция, но няма никакви 

документи по този повод. Ако това е вярно, говорим за малко дете и лечението му би 

следвало да е безплатно.  

 3. Соня Неделчева – Нечева: И отново предполагаемия баща е безработен, 

съответно – нерегистриран в Бюрото по труда. Тези двамата при кого живеят. И по този 

въпрос няма нищо. Да не се уважава това заявление. Ако на един по-късен етап ни бъдат 

представени някакви писмени доказателства, относно това което твърди Красимира, може 

да преразгледаме решението си.  

По трета точка от дневния ред докладва Радослав Радев: Третото заявление е от 

Петя Венелинова Великова от моето село Баниска. В него заявява, че на 28.02.2012 г. е 

родила първото си дете Василен Владиславов Велев. 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 – Владислав Валентинов Велев средно образование. 

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

постоянен и настоящ адрес в село Баниска, но Владислав – има постоянен адрес в град 

Русе. Съгласно изискванията на Наредба № 10, това заявление следва да бъде уважено при 

спазване разпоредбата на чл. 3, ал. 2.  

В разискванията по трета точка взеха участие:  
 1. Стоян Гецов: При условие, че детето е записано на адреса на майката, няма 

причина да се отпусне помощта, но в размер на 50 % за първо дете.    

По четвърта точка от дневния ред докладва Айдън Карамехмедов: Постъпило 

е Заявление от Вероника Янкова Иванова от село Бъзовец. В него заявява, че на 02.02.2012 

г. е родила второто си дете Станимир Миленов Милчев. Представила е Акт за раждане на 

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

завършен от нея 4 – ти клас и на бащата на детето – Милен Милчев Асенов – 1 – ви клас. 

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

родители имат постоянен и настоящ адрес в село Бъзовец. Съгласно изискванията на 

Наредба № 10, това заявление е нередовно, поради което предлагам то да не бъде 
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уважено, тъй като двамата родители не отговарят на подточка 2.4. от чл. 10 – нямат 

изискуемото минимално основно образование.  

В разискванията по четвърта точка взеха участие:  
 1. Байчо Георгиев: Трябва да се обърне внимание на администрацията, и да не ни 

се изпращат такива заявления за разглеждане. Това само показва, че те не познават 

Наредба № 10.  
 

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 Емине Раимова 

Илиязова с вх. № 150-708/ 26.03.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете, следва да бъде уважено. 

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

Валентинова Янкова с вх. № 160/05.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова 

помощ за раждане на второ дете, не следва да бъде уважено, тъй като майката е 

непълнолетна, без основно образование, с второ дете с баща “неизвестен”. 

3. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Петя Венелинова 

Великова с вх. № 163/ 06.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете, следва да бъде уважено, при спазване разпоредбата на чл. 3, ал. 2 

он Наредба № 10. 

4. Комисията с 6 (шест) гласа „за” счита, че Заявлението на Вероника Янкова 

Иванова с вх. № 164/ 06.04.2012 г. за отпускане на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете, не следва да бъде уважено, тъй като и двамата родители нямат 

минимално изискуемото основно образование. 
 

 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) 


