
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 72 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 27.02.2012г. с  Протокол № 7 

 

Относно: Вземане на решение за провеждане на социална политика в посока  

                     насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства. 

 

Общински съвет Брацигово, на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и 

предложение на Васил Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема следните критерии и регламент за изплащане на сумата за подпомагане 

отглеждането на новородено дете за жителите на Община Брацигово, както следва:     

1.1.Средствата за подпомагане, да бъдат отпуснати на майката или законен 

представител, за отглеждане до второ поредно дете на майката. Ограниченията не се 

отнасят за второ поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н. 

1.2.Размера на помощта е както следва: 

- за първо дете в размер на 150.00 лева 

- за второ дете в размер на 200.00 лева 

1.3.Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен адрес на населеното място 

на територията на Община Брацигово, като поне единият от тях бъде с такъв за 

последните 5 /пет/ години към момента на раждане (осиновяване) на детето, 

удостоверено със справка от Главен експерт “ЕСГРАОН” при Община Брацигово или 

съответното кметство.  

1.4. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете се подава от майката или 

законен представител на детето.  

Към молбата се прилагат следните документи: 

-Лична карта на лицето подаващо молбата, оригинал и копие; 

-Акт за раждане на детето, оригинал и копие; 

-Справка по т.1.3 и за двамата родители; 

-Справка за родените от майката деца, от Община Брацигово; 

1.5.Родителите на новороденото дете да са навършили пълнолетие. 

1.6.Предложението за изплащане на сумите за подпомагане отглеждането на 

новородените деца на територията на община Брацигово се изготвя от общинска 

администрация, комплектова се с всички необходими документи и се представя 

ежемесечно на Кмета на Общината, който издава Заповед за изплащане на сумите. 



1.7.Сумата се изплаща еднократно в срок от 30 клендарни дни, считано от датата на 

подаване на молбата. 

1.8. При получаване на сумата майката подписва декларация, с която безспорно 

декларира, че детето няма да бъде дадено за осиновяване в срок от три години, в 

противен случай възстановява получената сума. 

1.9. Молбата за отпускане на помощ за новороденото дете и приложените към нея 

документи сe подават в три месечен срок от раждането/осиновяване на детето. Всички 

молби и приложените към тях документи подадени след изтичането на този срок се 

оставят без разглеждане. 

 
Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   

13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков - -   

 ОБЩО : 16 16   

 

 

 

                                            Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


