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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. 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 9.30 часа на 19.06.2009 година (петък), в зала № 9 на Община Две 

могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 255/29.05.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2008 г. до 12.05.2009 г.  

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 260/04.06.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 435 по Протокол № 

34/22.05.2009 г.  
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Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 261/04.06.2009 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето 

за периода 2008 – 2013 г. в Община Две могили.  

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

Светлозаор Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/04.06.2009 г., 

относно: Намаляване капацитета на ДДМУИ “Света Петка” село Могилино 

и корекция в бюджета.  

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/04.06.2009 г., 

относно: Вземане решение за учредяване  на право на преминаване на кабел 

НН за ел. захранване на базова станция “БТК МОБАЙЛ” – ООД в имот № 

041014 в землището на село Могилино, община Две могили.  

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 266/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Живка Петрова Петкова, живееща в село Бъзовец,  

на улица „Георги Димитров” № 30 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Преслава Галинова Ангелова,  родена на 28.03.2009 

г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 267/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Надежда Димитрова Ткаченко, живееща в град Две 

могили,  на улица „Георги Бенковски” № 26 на еднократна финансова 

помощ за раждане на второ дете – Росица Павлова Ткаченко,  родена на 

11.05.2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  



8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/08.06.2009 г., 

относно: Отпускане на Нора Валериева Атанасова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Генерал Радецки” № 14 на еднократна финансова 

помощ. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 272/11.06.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Даринка Асенова 

Ангелова, живееща в село Острица, на улица „Витоша” № 9. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 273/11.06.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Йорданов 

Стоев, живеещ в село Могилино, на улица „Възраждане” № 38. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/11.06.2009 г., 

относно: Избор на управител на общинско търговско дружество “Черни Лом 

2008 ” ЕООД  гр. Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 275/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/11.06.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. 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 12.06.2009 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) 

 

 

 

 

 


