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О Б ЩИ Н А  ДВ Е  М О Г И ЛИ•  О Б ЛА СТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
          тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 200 
 

 

22.05.2015 г. 
 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

П О К А Н А 
 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на петдесет и третото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.05.2015 година (петък), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 173/14.04.2015 г., относно: Вземане 
решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и утвърждаване на трасе 
за „Подземна оптична кабелна мрежа, свързваща въздушните мрежи на селищата: ШКС № 1 - с. 
Батишница; ШКС № 8 - с. Бъзовец и с. Чилнов; ШКС № 14 - с. Острица; ШКС № 10 - с. 
Баниска; с. Баниска - ШКС № 16; ШКС №10 - ШКС № 13; с. Кацелово - ШКС № 17; ШКС № 18 
- ШКС № 19, община Две могили, област Русе”. 

Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 174/14.05.2015 г., относно: 
Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Михаил Трифонов с вх. № 175/15.05.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.09.2014 г. до 11.05.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 176/15.05.2015 г., относно: 
Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Две могили за 2015 – 2016 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 177/15.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода от 
01.09.2014 г. до 30.04.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 
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Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 179/18.05.2015 г., относно: Отчет за 
състоянието на гробищните паркове на територията на Община Две могили, съгласно 
изискванията на Наредба № 22 за управлението и поддържането на гробищните паркове, 
погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.05.2015 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга животновъдна ферма” в землището на с. Острица на инвеститор клас В.  

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

9. Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 189/19.05.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за 2014 г. и 
проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 190/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на терен – частна общинска 
собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 191/19.05.2015 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на обособена част от имот – частна 
общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение (павилион). 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

12. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 199/22.05.2015 г., относно: 
Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен финансов 
отчет за 2014 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и отчет за 
собствения капитал). 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 182/19.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Матей Владимиров Димитров. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 183/19.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Йорданова Тодорова, живееща в село 
Острица на първо дете – Иво Тодоров Станчев. 

Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 184/19.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Наскова Атанасова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Владимир Миленов Красимиров. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 185/19.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Ъклин Махмудова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Корай Махмудов Якубов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 186/19.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в град 
Две могили, на улица „В. Войвода” № 1. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 187/19.05.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанко Ангелов Богданов, живеещ в село 
Батишница, на улица „Странджа” № 7.. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 188/19.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Северин Ростиславов Ивановски, живеещ в село 
Чилнов, на улица „Девети септември” № 18. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 195/20.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мюмюнова, живееща в 
село Баниска за раждане на второ дете – Умут Мюмюнов Нуртенов. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 196/20.05.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Генчо Александров Генов, живеещ в село 
Баниска, на улица „Витоша” № 2. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две 

могили и са на Ваше разположение от 22.05.2015 г. 

 

Уведомявам ви, че на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА сте длъжен да участвате 

в заседанията на Общинския съвет. Освобождаването ви от работа е уредено в чл. 34, ал. 3 

от ЗМСМА. 

     
       Председателстващ Общинския съвет: 

      

 

_________________ (Невена Георгиева) 
 


