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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 165 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 8/26.04.2012 г. 
 

По двадесет и осма точка от дневния ред, Общинският съвет на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, т. 3 

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 и 

Докладна записка № 210 от 23.04.2012 г., 
  

Р Е Ш И : 
 

1. Отпуска еднократна финансова помощ, в размер на 600 (шестстотин) лева, както 

следва по 100 (сто) лева на следните пострадали семейства: 

1.1. Асан Ахмедов Арифов, живущ в село Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 210. 

1.2. Мехмед Ахмедов Рамаданов, живущ в село Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 

199. 

1.3. Мютебера Мустафова Скендерова, живуща в село Бъзовец, на улица „Г. 

Димитров” № 195. 

1.4. Рюкие Мюмюнова Карамусова, живуща в село Бъзовец, на улица „ Г. 

Димитров” № 193. 

1.5. Хюсеин Ефраимов Юсеинов, живущ в село Бъзовец, на улица „ Г. Димитров” 

№ 189. 

1.6. Ибиш Исмаилов Халилов, живущ в село Бъзовец, на улица „Г. Димитров” № 

173. 

2. Упълномощава Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите 

действия за изпълнение решението на общински съвет. 
 

Гласували 16 (шестнадесет) съветника  

 „За”   - 16 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

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

                    (М. Иларионова)                  (Хр. Ефтимова) 


