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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 613 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 30/29.09.2017 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и Докладна записка с вх. № 366 от 21.08.2017 г. след 

проведено явно гласуване с 16 (шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа 

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

Р Е Ш И : 
  

1. Приема Наредба 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: 

§ 1. В чл. 1, т. 2 се отменя. 

§ 2. В чл. 5, т. 2 се отменя. 

§ 2а. В чл. 3, ал. 1 накрая се добавя следния текст: „живял през последните 6 месеца 

в населено място на територията на общината, действително живее на територията на 

община Две могили и няма задължения към Община Две могили”. 

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

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 /минимум I-ви 

гимназиален етап - 10 клас/ …”. 

3. В чл. 10, т. 2.5. се променя така: „Нотариално заверена декларация от 

родителите, че детето/децата няма да бъде/бъдат оставено/и за отглеждане в 

специализирана институция за деца, адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес 

през последните 6 месеца е в населено място на територията на общината, действително 

живеят на територията на общината, нямат задължения към Община Две могили и 

поредността на роденото от майката дете.”. 

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

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

§ 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. 1. Наименованието на наредбата се изменя така: „Наредба № 10 за изплащане 

на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на пострадали при пътно-

транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други 

от бюджета на Община Две могили, област Русе”. 

2. Навсякъде в Наредбата текста: „социално-слаби жители и” се заличават. 

3. Навсякъде в Наредбата текста: „бащата е неизвестен” се заменят с думите: 

„произходът от бащата не е установен”. 

§ 10а. В § 1 на Раздел V Допълнителните разпоредби се създава нова т. 5 със 

следното съдържание: „5. Живял най-малко през последните 6 месеца в населено място на 

територията на община Две могили" по смисъла на тази Наредба е: български гражданин, 

който има адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на 

община Две могили или кметство от състава на община Две могили към дата 6 месеца 

преди датата на подаване на заявлението за отпускане на еднократна помощ.” 

Заключителна разпоредба 

§ 11. Разпоредбите на § 1, § 2, § 2а, § 3, т. 1 и т. 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 

10а влизат в сила от 01.10.2017 г., а разпоредбите на § 3, т. 2 – от 01.01.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                      (Айдън Карамехмедов) 


