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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 374 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 32/20.03.2009 г. 
 

 По четвърта точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, чл. 5, т. 1.1, чл. 9, т. 1, 

чл. 10, т. 1 и 2 от 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 с наше 

Решение № 108 по Протокол № 10/28.03.2008 година, изм. и доп. с 

Решение № 333 по Протокол № 26 /23.01.2009 година, чл. 21, ал. 1, 

т. 23 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 и чл. 4, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 
 

Р Е Ш И : 
 

 

1. Отпуска на МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ СИДЕРОВ с ЕГН 7806155341, 

живееща в град Две могили, на улица „Люлин” № 3 еднократна финансова 

помощ в размер на 75 (седемдесет и пет) лева за раждане на първо дете – 

АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ СИДЕРОВ, роден на 08.01.2009 г., тъй като 

майката Ралица Тодорова Сидерова с ЕГН 7802155359 има постоянен и 

настоящ адрес в град Русе, улица “Димчо Дебелянов” № 1.  

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 4214 “Помощи по 

решение на Общинския съвет. 
 

 Гласували 15 (петнадесет) съветника  

 „За”   - 15 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

mailto:e-mail@&dve


Вярно с оригинала 

 

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

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


