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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 4/23.12.2011 г. 
 

По дванадесета 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 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

чл. 10, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2. 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 № 530 от 08.12.2011 г., 
 

Р Е Ш И : 
 

1. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия следните деца: 

1.1. Ивелина Яворова Иванова – трето място двойки за деца до 12год. 

(ДИП); първо място, отборно –Държавно първенство на малките селища; 

второ място, отборно-девойки младша възраст (ДОП); трето място, отборно – 

деца до 12 год. (ДОП) – еднократна стипендия 50% от минималната работна 

заплата, т.е. 135.00 (сто тридесет и пет лева). 

1.2. Адриана Яворова Иванова – трето място индивидуално първенство 

за деца до 12 год. (ДИП), първо място, отборно –Държавно първенство на 

малките селища; второ място, отборно-девойки младша възраст (ДОП); трето 

място, отборно – деца до 12 год. (ДОП) – еднократна стипендия 50% от 

минималната работна заплата, т.е. 135.00 (сто тридесет и пет лева). 

1.3. Мирослава Димитрова Андронова – първо място отборно 

Ученически игри 2011 г.; първо място, отборно –Държавно първенство на 

малките селища; второ място, отборно-девойки младша възраст (ДОП); трето 

място, отборно – деца до 12 год. (ДОП) – еднократна стипендия 40% от 

минималната работна заплата, т.е. 108.00 (сто и осем лева). 



2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

Гласували 17 (седемнадесет) съветника 

 „За”   - 17 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

Вярно с оригинала 

 

 

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

                    (М. Иларионова)                           (Хр. Ефтимова) 


