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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 82 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 6/29.01.2016 г. 
 

По петнадесета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Правилник № 1 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 10 и чл. 

11 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе и Докладна 

записка с вх. № 17/12.01.2016 г. със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

„Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца: 

1.1. Хюлия Мюмюнова Ахмедова: II-ро място в Регионално състезание по 

информационни технологии – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.2. Доротея Веселинова Борисова: I-во място на Регионално състезание по 

информационни технологии – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.3. Владислав Ивайлов Пенев: II-ро място на Регионални игри „Млад огнеборец” 

(отборно) – 20 % от минималната работна заплата – 76 лева. 

1.4. Невзи Нергюн Ниязиев: II-ро място на Областно първенство по футбол (отборно) – 

20 % от минималната работна заплата – 76 лева. 

1.5. Мартин Галинов Маринов: I-во място на Държавни игри на малките селища в 

Костенец (отборно) – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.6. Светломир Станчев Русев: III-то място на Национален еко турнир по карате 

„Крушунски водопади” – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.7. Зарена Веселинова Коева: I-во място в Международен турнир по тенис на маса в гр. 

Разград – 100 % от минималната работна заплата – 380 лева. 

1.8. Ивелина Яворова Иванова: I-во място в първенство по тенис на маса, Национално 

ниво – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.9. Адриана Яворова Иванова: I-во място в ДОП – финали, гр. Горна Оряховица, 

Национално първенство – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.10. Ивет Ивайлова Илиева – II-ро място в Балканско първенство за девойки младша 

възраст в Косово – 80 % от минималната работна заплата – 304 лева. 

1.11. Мирослава Димитрова Андронова: I-во място Национално първенство, гр. Добрич 

– 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.12. Аляра Себахадин Тасим: I-во място на Държавни игри по тенис на маса, Момин 

проход – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.13. Айше Сезгин Ружди: I-во място Национално първенство, гр. Добрич – 70 % от 

минималната работна заплата – 266 лева. 



1.14. Моника Цанкова Цанева: I-во място в Международен турнир по тенис на маса гр. 

Разград – 100 % от минималната работна заплата – 380 лева. 

1.15. Васил Георгиев Колев: II-ро място Областно първенство по тенис на маса, гр. Русе 

– 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.16. Явора Валентинова Цанева: I-во място в Областен турнир по тенис на маса – 50 % 

от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.17. Християн Иванов Ангелов I-во място на Областно първенство по тенис на маса гр. 

Свищов – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.18. Мерт Себахадин Тасим: II-ро място на Областно първенство по тенис на маса, гр. 

Русе – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.19. Емил Ивайлов Ганев: II-ро място на Областно първенство по тенис на маса, гр. 

Свищов – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.20. Виктория Николаева Стефанова: I-во място Национално първенство по тенис на 

маса, гр. Добрич – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.21. Велислав Христов Иванов: III-то място на Областно първенство по тенис на маса, 

гр. Русе – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

1.22. Симона Венциславова Георгиева: I-во място в Областен МФФ „Жива вода”– 50 % 

от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.23. Симона Миленова Александрова: III-то място в Национален конкурс „Фолклорна 

огърлица”- гр. Котел – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.24. Блага Руменова Кръстева: III-то място в Областен МФФ „Жива вода”– 30 % от 

минималната работна заплата – 114 лева. 

1.25. Елиана Димитрова Минчева: II-ро място в Областен МФФ „Жива вода”– 40 % от 

минималната работна заплата – 152 лева. 

1.26. Станислав Живков Георгив: II-ро място в Областно първенство по тенис на маса, 

гр. Русе – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.27. Виктор Николаев Петков: III-то място в Областно първенство по тенис на маса, гр. 

Русе – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

1.28. Виктория Павлова Ткаченко: I-во място в Областен МФФ „Жива вода” – 50 % от 

минималната работна заплата – 190 лева. 

1.29. Росина Любомирова Неделчева: I-во място във Национален детски конкурс 

„Фолклорна огърлица” – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.30. Дуйгу Ялчънова Даудова: III-то място в Областен МФФ „Жива вода”– 30 % от 

минималната работна заплата – 114 лева. 

1.31. Константин Венциславов Кирилов: III-то място на Областно първенство по тенис 

на маса, гр. Русе – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

1.32. Дария Пламенова Николаева – II-ро място в Областно първенство по тенис на маса 

гр. Свищов – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.33. Демет Айнур Мехмед: I-во място в Областен МФФ „Жива вода”– 50 % от 

минималната работна заплата – 190 лева. 

1.34. Веселина Венциславова Иванова: II-ро място в Областен МФФ „Жива вода”– 40 % 

от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.35. Емирджан Еролов Амдиев: I-во място в Областно първенство по тенис на маса гр. 

Свищов – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.36. Емирхан Еролов Амдиев: II-ро място в Областно първенство по тенис на маса гр. 

Свищов – 40 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.37. Мария Красимирова Кунева: III-то място в ДОП – финали, гр. Горна Оряховица, 

Национално първенство – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.38. Ирина Деянова Дочева: III-то място в ДОП – финали, гр. Горна Оряховица, 

Национално първенство – 50 % от минималната работна заплата – 190 лева. 

1.39. Дамла Акифова Хасанова: I-во място на Държавни игри по тенис на маса, Момин 

проход – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.40. Симеон Боянов Стойчев: I-во място на Международен турнир „Nikon Open” – 

София – 100 % от минималната работна заплата – 380 лева. 

1.41. Цветелин Пламенов Петков: III-то място на Международен турнир „Алеко куп” – 

Свищов– 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 



1.42. Михаел Пламенов Петров: II-ро място на Национален еко турнир по карате 

„Крушунски водопади – 60 % от минималната работна заплата – 152 лева. 

1.43. Рейхан Османов Рюстемов: III-то място на Международен турнир „Алеко куп” – 

Свищов – 70 % от минималната работна заплата – 266 лева. 

1.44. Магдалена Мирославова Димитрова: III – то място в Регионално математическо 

състезание – 30 % от минималната работна заплата – 114 лева. 

Обща сума за еднократни стипендии: 8 702.00 лв. (осем хиляди, седемстотин и два 

лева) 

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение на решението на Общинския съвет. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                          (Байчо Георгиев) 


