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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 680 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 33/22.12.2017 г. 
 

По четиринадесета 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 във връзка ал. 2, т. 1 от Правилник №1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и 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. № 492 от 

11.12.2017 г. след проведено поименно гласуване със 17 (седемнадесет) гласа 

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

Р Е Ш И : 
  

I. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия за постижения през 2017 г. 

следните деца: 

1. Мирослава Димитрова Андронова: II – ро място девойки (тенис на маса) на 

Международен турнир гр. Троян – 80 % от минималната работна заплата – 368.00 лв. 

2. Зарена Веселинова Коева: I – во място А група жени – 70 % от минималната 

работна заплата – 322.00 лв. 

3. Аляра Себахадин Тасим: I – во място (тенис на маса) на Републиканско първенство 

на малките селища, Аспарухово – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

4. Ирина Деанова Дочева: II – ро място момичета до 12 години на Международен 

турнир, гр. Троян – 80 % от минималната работна заплата – 368.00 лв. 

5. Виктория Николаева Стефанова: I – во място на Републиканско ученическо 

първенство по тенис на маса, 8-10 клас – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 

лв. 

6. Аделина Ивайлова Ганева: I – во място на Ученически игри областен тип по тенис 

на маса – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

7. Явора Валентинова Цанева: II – ро място на Републиканско първенство тенис на 

маса – кадетки., гр. Горна Оряховица – 60 % от минималната работна заплата – 276.00 лв. 

8. Дария Пламенова Николаева: I – во място на Ученически игри по тенис на маса, 

финал – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

9. Велислава Цветомирова Златанова: II – ро място на Републиканско първенство 

тенис на маса – момичета до 15 г., гр. Горна Оряховица – 60 % от мин. работна заплата – 

276.00 лв. 

10. Дамла Акифова Хасан: II – ро място (тенис на маса) на Международен турнир – 

кадетки в гр. Троян– 80 % от минималната работна заплата – 368.00 лв. 

11. Васил Георгиев Колев: I – во място на Ученически областен турнир по тенис на 

маса 8-10 клас, град Русе – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

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 – 184.00 лв. 



13. Мерт Себахадин Тасим: I – во място Републиканско първанство на малките селища, 

Аспарухово – 70% от мин. работна заплата – 322.00 лв. 

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

5-7 клас, град Русе – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

15. Емирджан Еролов Амдиев: I – во място на Областен турнир по тенис на маса- 

Разград – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

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

Русе– 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

17. Магдалена Мирославова Димитрова: I – во място на Международен турнир по 

спортни танци– 100 % от минималната работна заплата – 460.00 лв. 

18. Силвен Исуфова Наимова: III – то място на Регионално състезание по компютърен 

машинопис – 30 % от минималната работна заплата – 138.00 лв. 

19. Траяна Даниелова Николова: II–ро място на Регионално състезание по 

текстообработка – 40 % от мин. работна заплата – 184.00 лв. 

20. Ренета Стелианова Цонева: I – во място Регионално състезание по Информационни 

технологии – 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

21. Симона Венциславова Георгиева: I – во място на Фолклорен фестивал „Жива вода”, 

с. Каран Върбовка -50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

22. Веселина Венциславова Иванова: II – ро място на Фолклорен фестивал „Жива 

вода”, с. Каран Върбовка – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

23. Елиана Димитрова Минчева: II – ро място на Фолклорен фестивал „Жива вода”, с. 

Каран Върбовка – 40 % от минималната работна заплата – 184.00 лв. 

24. Росина Любомирова Неделчева: III – то на Фолклорен фестивал „Жива вода”, с. 

Каран Върбовка място – 30 % от минималната работна заплата – 138.00 лв. 

25. Зерин Алиева Шефкова: III – то място на Републикански турнир по спортни танци 

– 50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

26. Нейлин Ерджанова Еминова: III – то място на Международен турнир по спортни 

танци– 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

27. Цветомира Илиева Добрева: III – то на Международен турнир по спортни танци – 

70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

28. Константин Огнянов Георгиев: III – то място на Международен турнир по спортни 

танци – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

29. Калина Красимирова Илиева: I – во на Международен турнир по спортни танци – 

100 % от минималната работна заплата – 460.00 лв. 

30. Теодор Юлиянов Илиев: III – то място на Международен турнир по спортни танци 

– 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

31. Александра Стефанова Иванова: I – во на Международен турнир по спортни танци 

– 100 % от минималната работна заплата – 460.00 лв. 

32. Емре Юкселов Ешрефов: III – то място на Републикански турнир по спортни 

танци–50 % от минималната работна заплата – 230.00 лв. 

33. Калоян Георгиев Иларионов: III-то място на Международен турнир по спортни 

танци– 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

34. Славена Николаева Иванова: III – то място на Международен турнир по спортни 

танци – 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

35. Людмила Владимирова Димитрова: II – ро място Международен турнир по спортни 

танци- 70 % от минималната работна заплата – 322.00 лв. 

Обща сума за еднократни стипендии: 9 936.00 (девет хиляди, деветстотин 

тридесет и шест лева и нула стотинки). 

II. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки за 

изпълнение решението на Общинския съвет. 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


