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Н А Р Е Д Б А 
 

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. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с  

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  № 30/…..09.2017 г. на Общински съвет – Две могили 
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 § 1.  В чл. 1, т. 2 се отменя. 
 

§ 2.  В чл. 5, т. 2 се отменя. 
 

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 текста „Молба до Общинския съвет.” се заменя със „Заявление до 

Кмета на Общината.” 

2. В т. 2.4., думата: „…основно…” се заменя със „…средно…”. 
 

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 текста „…Общинския съвет.” се заменя с „…Кмета на Общината.” 

2. Създава нова т. 2.9., която има следния текст: 

„2.9. Справка от Дирекция „Социално подпомагане” – Две могили, от която да 

е видно, какви помощи е получавало лицето през последната година.  
 

§ 5. В чл. 12, т. 1 се отменя. 
 

§ 6. Създава чл. 13, който има следния текст: 

„Чл. 13. Въз основа на постъпилите в деловодството на Общината заявления за 

отпускане на еднократна помощ за раждане на дете и молби за подпомагане на 

пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, природни 

бедствия, пожари и други, Кмета на Общината изготвя докладна записка, която внася 

в деловодството на Общинския съвет за разглеждане.”  
 

§ 7. В чл. 14, ал. 1, след думата: „…подадените…” се допълва с текста: 

„…заявления и …”  
  

§ 8. В чл. 15, ал. 2 се изменя, като добива следния вид: 

„(2) Становището на комисията/-ите се обявява по време на заседанието на 

Общинския съвет.”   
 

 § 9. В чл. 16, се правят следните изменения: 

1. Текста: „…след заседанието ….” се заменя с текста: „… след влизане в сила 

решението ….” . 

 2. Преди думата „… молби …” се допълва с текста: …”заявления и …”. 
 

§ 10. Навсякъде във Наредбата, текста: „социално слаби и” се заличава. 
   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 11. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, т. 1,  § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9 и § 10 влизат в 

сила от 01.10.2017 г., а § 3, т. 2 – от 01.01.2018 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 № 30/…...09.2017 г. на Общински съвет – Две 

могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинският съвет. 

 

 

     Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

     _____________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


