
О БЩ ИН А  Д В Е  МО ГИ Л И••••  О БЛ А С Т  Р У С Е  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 440 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 22/27.01.2017 г. 
 

По втора 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. 1 т. 3 и т. 8, чл. 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. № 2 от 

05.01.2017 г. с 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. Мирослава Димитрова Андронова: I – во място (тенис на маса) на балканско 

първенство в гр. Тиват, Черна гора – 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 

1.2. Зарена Веселинова Коева: I – во място на Международен турнир по тенис на маса в 

Грузия– 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 

1.3. Мария Красимирова Кунева: I – во място (тенис на маса) на Републиканско 

първенство на малките селища, Перущица – 70 % от минималната работна заплата – 294 лева. 

1.4. Ирина Деанова Дочева: I – во място на Републиканско първенство по тенис на маса 

- кадетки, Свищов – 70 % от минималната работна заплата – 294 лева. 

1.5. Аляра Себахадин Тасим: I – во място на Републиканско първенство по тенис на 

маса - кадетки, Свищов – 70 % от минималната работна заплата – 294 лева. 

1.6. Дария Пламенова Николаева: III – то място на Републиканско първенство тенис на 

маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.7. Явора Валентинова Цанева: III – то място на Републиканско първенство тенис на 

маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.8. Славена Николаева Иванова: III – то място на Републиканско първенство тенис на 

маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.9. Велислава Цветомирова Златанова: III – то място на Републиканско първенство 

тенис на маса – момичета до 12 г., Горна Оряховица – 50 % от мин. работна заплата – 210 лева. 

1.10. Дамла Акифова Хасан: I – во място (тенис на маса) на Международен турнир в гр. 

Ардино– 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 

1.11. Васил Георгиев Колев: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 

маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.12. Виктор Николаев Петков: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 

маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.13. Константин Венциславов Кирилов: II – ро място на ученически областен турнир 

по тенис на маса 8-10 клас, град Русе – 40 % от мин. работна заплата – 168 лева. 



1.14. Мерт Себахадин Тасим: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 

маса 5-7 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.15. Емил Ивайлов Ганев: II – ро място на ученически областен турнир по тенис на 

маса 5-7 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.16. Християн Иванов Ангелов: I – во място на областен турнир по тенис на маса, град 

Осенец– 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.17. Емирджан Еролов Амдиев: I – во място на областен турнир по тенис на маса, град 

Разград– 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.18. Емирхан Еролов Амдиев: II – ро място на областен турнир по тенис на маса, град 

Русе – 40 % от минималната работна заплата – 168 лева. 

1.19. Виктория Николаева Стефанова: I–во място (тенис на маса) на Републиканско 

първенство на малките селища, Перущица – 70 % от мин. работна заплата – 294 лева. 

1.20. Айше Сезгин Ружди: II – ро място (тенис на маса) на Републиканско ученическо 

първенство, гр. Варна, финали – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.21. Магдалена Мирославова Димитрова: III – то място в Национален детски конкурс 

„Фолклорна огърлица”, гр. Котел – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.22. Михаел Пламенов Петров: III – то място в Национално първенство по карате за 

Купа България – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.23. Доротея Веселинова Борисова: II – ро място в Национален конкурс за 

мултимедиен продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.24. Бедрие Неджметинова Мустафова: II – ро място в Национален конкурс за 

мултимедиен продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.25. Силвен Исуфова Наимова: II – ро място в Национален конкурс за мултимедиен 

продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.26. Ренета Стелианова Цонева: II – ро място в Национален конкурс за мултимедиен 

продукт – 60 % от минималната работна заплата – 252 лева. 

1.27. Траяна Даниелова Николова: II – ро място в областен кръг на олимпиада по химия 

и опазване на околната среда и по история и цивилизация – 40 % от минималната работна 

заплата – 168 лева. 

1.28. Калина Красимирова Илиева: I – во място в общински кръг на олимпиада по 

български език – грамота. 

1.29. Явор Боянов Минчев: I – во място в областен кръг на олимпиада по история за 

ученици от 11 клас – 50 % от минималната работна заплата – 210 лева. 

1.30. Теодора Красимирова Николова: I – во място в общински кръг на олимпиада по 

история за ученици от 6 клас – грамота. 

1.31. Николай Русев Петков: I – во място в общински кръг на олимпиада по история и 

цивилизация за ученици от 5 клас – грамота. 

1.32. Симеон Боянов Стойчев: I-во място карате (мъже) на Републиканско първенство – 

Челопечене, I-во място (мъже) на Международен турнир открито първенство „Гранд при” – 

Сърбия – 100 % от минималната работна заплата – 420 лева. 

1.33. Десислав Димитров Димитров: II – ро място в зонално първенство „Русе” - деца – 

20 % от минималната работна заплата – 84 лева. 

1.34. Стилиан Георгиев Станчев: II – ро място в Републиканско първенство на малките 

селища, Перущица – 30 % от минималната работна заплата – 126 лева. 

1.35. Владислав Ивайлов Пенев – III – то място на Регионален (зонален) турнир Кока 

Кола – Русе – 10 % от минималната работна заплата – 42 лева. 

1.36. Тодор Валентинов Цанев - I – во място на национален конкурс за творчески проект 

– 70 % от мин. раб. заплата – 294 лева. 

Обща сума за еднократни стипендии: 7 728.00 лева (седем хиляди, седемстотин 

двадесет и осем лева и нула стотинки). 

2. Предлага на Кмета на община Две могили да бъдат наградени с Грамоти за 

развитието и позитивния имидж на община Две могили на редовно заседание на Общински 

съвет за месец февруари 2017 година. 

3. Предлага на Кмета на Община Две могили да бъдат наградени с грамоти на  редовно 

заседание на Общински съвет – Две могили за месец януари 2017 година и учениците Калина 

Красимирова Илиева, Теодора Красимирова Николова, Николай Русев Петков, които имат 



достижения на олимпиадите история и цивилизация и български език и литература, но не са 

одобрени за финансово подпомагане, за да бъдат стимулирани за добрите си достижения. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


