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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 306 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 19/21.12.2012 г. 
 

По девета 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, във връзка с чл. 10 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. № 535 от 

14.12.2012 г. със 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” 

и 0 (нула) гласа „Въздържали се”, 
  

Р Е Ш И : 
 

І. Да бъдат подпомогнати еднократно следните деца: 
1. Симона Венциславова Георгиева – ученичка в VI клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Две могили класирана на трето място Национално равнище-20 % от 
минималната работна заплата – 58.00 лв 

2. Виктория Николаева Стефанова ученичка в V б клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана на второ място Международно равнище –отборно гр. 
Ялова, второ място Национално равнище-отборно еднократна стипендия 40 % от 
минималната работна заплата – 116.00 лева 

3. Адриана Яворова Иванова - ученичка в VI б клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана второ място Национално равнище, трето място 
Национално равнище , трето място Национално равнище, второ място Международно 
равнище – индивидуално, второ място Международно равнище – отборно – еднократна 
стипендия 40 % от минималната работна заплата – 116.00 лева. 

4. Снежана Александрова Иванова - ученичка в VIII а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана на второ място Национално равнище-отборно- 
еднократна стипендия 30 % от минималната работна заплата – 87.00 лева  

5. Зарена Веселинова Коева -ученичка в VIII а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана на първо място Национално равнище, трето място 
Национално равнище –индивидуално класиране; първо място Национално равнище-отборно 
жени, трето място Национално равнище –отборно, второ място Национално равнище- 
отборно ученическо, първо място Национално равнище-отборно Спартакиада на малките  
селища, първо място Национално равнище –индивидуално Спартакиада на малките селища, 
първо място Международно равнище –отборно гр.Ардино – еднократна стипендия 50 % от 
минималната работна заплата – 145.00 лева. 

6. Ивет Ивайлова Илиева - ученичка в IV клас на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 
град Две могили класирана трето място Национално равнище-индивидуално , първо място 



Национално равнище, второ място Национално равнище, трето място Национално равнище, 
първо място Национално равнище- отборно, второ място Международно равнище-отборно 
– еднократна стипендия 40 % от минималната работна заплата – 116.00 лева. 

7. Христина Веселинова Димитрова ученичка в IX а  клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана на второ място Национално равнище, първо място 
Междунаросно равнище –отборно гр.Ардино еднократна стипендия 50 % от минималната 
работна заплата – 145.00 лева. 

8. Ивелина Яворова Иванова -ученичка в VII клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана на второ място Национално равнище –индивидуално, 
първо място Национално равнище, първо място Национално равнище девойки старша 
възраст-отборно, второ място Национално равнище индивидуално, трето място Национално 
равнище отборно, първо място Национално равнище-жени отборно, първо  място 
Международно равнище гр.Ардино, първо място Национално равнище Спартакиада на 
малките селища-отборно – еднократна стипендия 50 % от минималната работна заплата – 
145.00 лева 

9. Нелислава Йорданова Любенова - ученичка в IV а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана трето място Национално равнище-отборно – 
еднократна стипендия 20 % от минималната работна заплата – 58.00 лева. 

10. Мирослава Димитрова Андронова –ученичка в IV а  клас на СОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий”, град Две могили класирана второ място Национално равнище ученическо 
първенство отборно, второ  място Национално равнище –отборно деца до 
12г.Сев.България,трето място Национално равнище- отборно, първо място Национално 
равнище-отборно, второ  място Международно равнище –отборно гр.Ялова, първо място 
Международно равнище-отборно гр.Ардино, трето  място Национално равнище – отборно- 
еднократна стипендия 40 % от минималната работна заплата – 145.00 лева 

11. Симеон Боянов Стойчев –ученик в VIII а  клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили , класиран трето място Национално равнище Фестивал на 
бойните изкуства гр.София, трето място Национално равнище купа Кнежа 2012, трето 
място Национално равнище Републиканско първенство гр.Варна, трето място Национално 
равнище – купа Каварна 2012, трето място Национално равнище Републиканско първенство 
гр.Добрич – еднкократна стипендия 20 % от минималната работна заплата – 58.00 лева 

12. Мария Магделена Петрова Петрова - ученичка в VII б  клас на СОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий”, град Две могили , класирана на второ място Национално равнище 
Фестивал на бойните изкуства гр.София, трето  място Национално равнище – купа Кнежа 
2012 , второ място Национално равнище Републиканско първенство Варна – еднократна 
стипендия 30 % от минималната работна заплата – 87.00 лева 

13. Светломир Станчев Русев –ученик в VI а  клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили , класиран второ място Национално равнище фестивал на 
бойните изкуства гр.София, второ място Национално равнище Републиканско първенство 
Варна – еднократна стипендия 40 % от минималната работна заплата – 116.00 лева 

14. Рейхан Османов Рюстемов –ученик в V в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили, класиран на трето място Национално равнище Фестивал на 
бойните изкуства гр.София, първо място Национално равнище Републиканско първенство 
Варна, трето място Национално равнище купа Каварна 2012 –  еднократна стипендия 40 % 
от минималната работна заплата – 116.00 лева. 

15. Йордан Любомиров Неделчев – ученик в XII в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили , класиран на първо място Национално равнище Фестивал на 
бойните изкуства гр.София – еднократна стиепндия 40 % от минималната работна заплата – 
116.00 лева; 

16. Тунджай Ибраимов Мюмюнов ученик в VI в клас на СУ „Майор Атанас Узунов” 
град Русе , класиран трето място Национално равнище Фестивал на бойните изкуства 
гр.София, второ място Републиканско първенство Варна 2012 – еднократна стипендия 30 % 
от минималната работна заплата – 87.00 лева. 

17. Цветелин Пламенов Петров ученик в VIII в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили , класиран на първо място Национално равнище Фестивал на 
бойните изкуства гр. София, второ  място Национално равнище купа Кнежа 2012, трето 



място Национално равнище Републиканско първенство Варна 2012 – еднократна стипендия 
40 % от минималната работна заплата – 116.00 лева. 

18. Борислав Владимиров Христов ученик в V а клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класиран на трето място Национално равнище Републиканско 
първенство Варна , трето  място национално равнище Фестивал на бойните изкуства 
гр.София – еднократна стипендия 20 % от минималната работна заплата – 58.00 лева. 

19. Явора Валентинова Цанева –ученичка в II в клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана на първо място Национално равнище купа Кнежа 
2012 , второ място Национално равнище купа Каварна 2012 – еднократна стипендия 40 % от 
минималната работна заплата – 116.00 лева. 

20. Галена Светлозарова Йорданова –ученичка в X клас на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, град Две могили класирана второ място Национално равнище  -Фестивал на 
бойните изкуства гр.София, трето място Национално равнище – купа Кнежа 2012 , второ  
място Национално равнище – Републиканско първенство Варна 2012, второ  място 
Национално равнище –купа Каварна 2012 – еднократна стипендия 30 % от минималната 
работна заплата – 87.00 лева. 

Обща сума за еднократно подпомагане: 2 088.00 лева (две хиляди осемдесет и 

осем лева). 

ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 
изпълнение решението на Общинския съвет. 

 
 
 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


