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НАРЕДБА
ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ
РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ, ПОДПОМАГАНЕ НА
СОЦИАЛНО–СЛАБИ ЖИТЕЛИ И ПОСТРАДАЛИ
ПРИ ПЪТНО–ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ,
ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ, ПОЖАРИ,
ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И ДРУГИ ОТ БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с Решение № ..... по Протокол № ..../.............2011 г.
на Общински съвет – Две могили

§ 1. В чл. 5, т. 1, създава подточка 1.4. със следното съдържание:
„1.4. При раждане на близнаци, един от които е второ, съответно – трето дете
на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ, съответно
– на трето дете”.
§ 2. В чл. 14 прави следните изменения
1. Създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) В случай, че Комисията по „Здравеопазване и социални дейности” се
произнесе, че помощта не следва да бъде отпусната, Комисията по „Бюджет и
финанси” не разглежда подаденото заявление или молба.
2. Сегашната ал. 2, става ал. 3.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Разпоредбите на § 1 и § 2 влизат в сила от 01.01.2012 г.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за изплащане на
еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално слаби жители и
пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари,
природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе е приета
с Решение № ..... по Протокол № ..../......2011 г. на Общински съвет – Две могили и е
подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинският съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

___________ (Христина Димитрова Ефтимова)
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