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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 3/20.12.2019 г. 
 

По петнадесета 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. № 393 от 

09.12.2019 г. след проведено поименно гласуване с 11 (единадесет) гласа 

„За”, 0 (нула) гласа „Против”, 0 (нула) гласа „Въздържал се” и 2 (два) гласа 

„Негласувал” – Христина Ефтимова и Юлиана Тодорова, 
 

Р Е Ш И: 
 

I. Да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия за постижения през 2019 г. 
следните деца: 

1. Славена Николаева Иванова: II – ро място Национален турнир по спортни танци 
– 60% от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

2. Дамла Акифова Хасанова: II – ро място Балканско първенство, Скопие – 80% от 
минималната работна заплата – 448.00 лв. 

3. Габриела Евгениева Цанева: III – то място Национален конкурс по компютърна 
графика – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

4. Константин Огнянов Георгиев: II – ро място Национален турнир по спортни 
танци – 60% от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

5. Зейджан Юсеинов Зейнелов: II – ро място на Международен турнир по спортни 
танци – 80% от минималната работна заплата – 448.00 лв. 

6. Зерин Алиева Шефкова: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

7. Ирина Дианова Дочева: I – во място на Ученически игри финали 8-10 клас – 70% 
от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

8. Павел Димитров Кирилов: I – во място на Ученически игри регионален турнир 8-
10 клас – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 



9. Ленислав Миленов Красимиров: III – то място на Ученически игри 5-7 клас –50% 
от мин. работна заплата – 280.00 лв. 

10. Велислава Цветомирова Златанова: II – ро място АГ – национален турнир – 60% 
от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

11. Емил Ивайлов Ганев: I – во място на Ученически игри-регионален турнир 8-10 
клас – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

12. Аделина Ивайлова Ганева: III – то място на ученически игри, финали, 5-7 клас – 
50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

13. Дея Николаева Куцарова: III – то място ДОП Северна България – 50% от мин. 
работна заплата – 280.00 лв. 

14. Юлия Владимирова Димитрова: III – то място ДОП Северна България – 50% от 
мин. работна заплата – 280.00 лв. 

15. Маринела Цветанова Томова: II – ро място на ФФ „Жива вода” – 30% от 
минималната работна заплата – 168.00 лв. 

16. Елина Бисерова Йорданова: II – ро място на Национален детски конкурс, град 
Котел– 60% от минималната работна заплата – 336.00 лв. 

17. Емирджан Еролов Амдиев: III – то място на Ученически игри 5-7 клас– 50 % от 
минималната работна заплата – 280.00 лв. 

18. Емирхан Еролов Амдиев: III – то място на Ученически игри 5-7 клас– 50 % от 
минималната работна заплата – 280.00 лв. 

19. Ева Петрова Ефтимова: III–то място на ДОП Северна България – 12 г. – 50% от 
мин. работна заплата – 280.00 лв. 

20. Аляра Себахадин Тасим: I – во място Ученически игри финали 8-10 клас– 70% 
от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

21. Нейлин Ерджанова Еминова: I – во място на Турнир по спортни танци, рейтинг 
серия -50 % от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

22. Дисислав Илиев Добрев: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

23. Людмила Владимирова Димитрова: I – во място на Национален турнир по 
спортни танци – 70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

24. Емре Юкселов Ешрефов: I – во място на Национален турнир по спортни танци – 
70% от минималната работна заплата – 392.00 лв 

25. Теодора Марианова Лазарова: III – то място на Национален детски конкурс, гр. 
Котел – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 

26. Кремена Йорданова Станчева: II – ро място на конкурс за есе– 40% от 
минималната работна заплата – 224.00 лв. 

27. Цветомира Илиева Добрева: I – во място на Национален турнир по спортни 
танци – 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв 

28. Теодор Юлиянов Илиев: III – то място на Международен турнир по спортни 
танци - 70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

29. Александра Стефанова Иванова : III – то място на Международен турнир по 
спортни танци – 70% от минималната работна заплата – 392.00 лв. 

30. Магдалена Мирославова Димитрова: II – ро място на Международен турнир по 
спортни танци–80% от минималната работна заплата – 448.00 лв. 

31. Ренета Стелианова Цонева: III-то място на Национален конкурс „Ще обичам аз 
от сърце, таз земя и тоз народ”– 50% от минималната работна заплата – 280.00 лв. 



32. Бедрие Неджметинова Мустафова: II – ро място за мултимедийна презентация - 
40% от минималната работна заплата – 224.00 лв. 

33. Силвен Исуфова Наимова: II – ро място за мултимедийна презентация - 40% от 
минималната работна заплата – 224.00 лв. 

34. Ава Исмаилова Хасанова – за удостояване със звание „Млад отличник на БЧК” 
за активна червенокръстка дейност – 30 % от минималната работна заплата – 168.00 лева. 

Обща сума за еднократни стипендии: 10 752.00 лв. (десет хиляди седемстотин 

петдесет и два лева). 

II. Да бъде подпомогнат еднократно със стипендия Мирослав Веселинов Димитров 
за участието му в Националното състезание „Млад фермер 2019 г.” със сума в размер на 
168.00 лева. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вярно с оригинала 
 

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

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


