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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 807

взето на заседание на Общински съвет– Две могили
с Протокол № 56/27.12.2010 г.

По шеста точка от дневния ред, Общинският съвет, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрациявъв връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5,  чл. 3, 
ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 2.1, т. 2.2, 
т. 3.3 от Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване на 
закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две 
могили, област Русеи Докладна записка  с вх. № 428  от 01.12.2010
г.,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъдат подпомогнати еднократно със стипендия 

деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, а именно:
1.1. Моника Цанкова Цаневасъс сумата от168.00 (сто шестдесет и 

осем) лева за класирането и на първо място в Републиканското индивидуално 
първенство за кадетки през 2010 година.

1.2. Зарена Веселинова Коевасъс сумата от 120.00 (сто и двадесет) лева 
за класирането и на второ място двойки в Републиканското първенствоза 
деца до 12 години през 2010 година.

1.3. Ивелина Яворова Ивановасъс сумата от 72.00 (седемдесет и два) 
лева за класирането и натрето място за Купа „Млад олимпиец” за деца до 12 
години  през 2010 година.

2. Средствата да бъдат изплатени по параграф 42-14 „Помощи по 
решение на Общинския съвет”.

3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите 
действия за изпълнение решението на Общинския съвет.
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Гласували 15 (петнадесет) съветника. 
„За” - 15 гласа
„Против” - 0 гласа
„Въздържал се”- 0 гласа

Вярно с оригинала

при ОбС: .…........................ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п )
       (М. Иларионова)         (Б. Георгиев)


