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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

Изх. № 246 
 

15.05.2009 г. 
 

 

ДО 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

 

П О К А Н А 
 
 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 61, 

ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, свиквам Общински съвет – Две 

могили на тридесет и четвъртото заседание, което ще се проведе 

от 13.00 часа на 22.05.2009 година (петък), в зала № 9 на Община Две 

могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Вземане решение за отмяна решението за отреждане територия за 

озеленяване в квартал 87 по плана на село Кацелово за озеленяване. 

  Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

2. Отпускане на Петя Любенова Антонова, живееща в село Баниска, на 

улица „Индже войвода” № 7 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Диян Йорданов Иванов, роден на 30.03.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие 

Сюлейманова Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица 

“Генерал Радецки” № 18. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

4. Отпускане на еднократна финансова помощ на Фани Филипова 

Ефтимова, живееща в село Кацелово, на улица “Трети март” № 67. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 
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5. Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова, живееща в село Чилнов, на улица “Паисий Хилендарски” № 3. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

6. Отпускане на Себихас Абдулова Алиева, живееща в село Помен,  на 

улица „Александър Стамболийски” № 21 на еднократна финансова помощ 

за раждане на първо дете – Серкан Сунаев Селимов, роден на 31.03.2009 г. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

7. Приемане на Наредба № 17 за пожарната безопасност и съдействие 

на територията на община Две могили, област Русе – второ четене.  

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

8. Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Коев 

Георгиев, живеещ в град Две могили, на улица „Юрий Гагарин” № 13. 

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

9. Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2009 г. в 

Община Две могили. 

  Вносител: Боян Симеонов – Зам. – кмет на Община Две могили 

10. Информация за резултатите от участието на Община Две могили в 

проекти по различните оперативни програми в период от м. ноември 2007 г. 

до м. април 2009 г.  

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

11. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 074001  и № 071003 по КВС на земеделската земя в землището на 

село Пепелина от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

12. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 091001 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

13. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 094002, № 102004 и № 103001 по КВС на земеделската земя в 

землището на село Пепелина от публична общинска собственост в частна 

общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

14. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 094003 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

15. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 071002 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

16. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 051001 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 



Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

17. Даване предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот № 227002 по КВС на земеделската земя в землището на село Пепелина 

от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

18. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 

за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни 

права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост в Община Две могили, област Русе – първо и 

второ четене. 
Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

19. Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг. 

Вносител: Драгомир Дамянов – Кмет на Община Две могили 

20. Изменение на Решение № 404 по Протокол № 33/17.04.2009 г. на 

Общински съвет – Две могили     

Вносител: Байчо Георгиев – Председател на Общински съвет 

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

  

 Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински 

съвет – Две могили и са на Ваше разположение15.05.2009 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.      

      

  

    Председател на Общински съвет – Две могили: 

 

    

    ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 


