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09.07.2009 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. 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 шестото заседание, което ще се проведе от 

9.00 часа на 17.07.2009 година (петък), в зала № 9 на Община Две 

могили, при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 298/08.07.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.  

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/08.07.2009 г., 

относно: Подпомагане издадателството на българите в Република Сърбия 

“Братство”. 

Докладва: Светлозаор Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”  

Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/08.07.2009 г., 

относно: 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 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/09.07.2009 г., 

относно: Присъждане званието “Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Михаил Петрович Торшин – генерален консул на 

Генералното консулство на Руската федерация в град Русе.  

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по “Символиката”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/09.07.2009 г., 

относно: Награждаване на Койчо Пенчев Колев с ЕГН 4012235307, живеещ в 

град Две могили, на улица “Райна Княгиня” № 12 с почетния знак “Филип 

Тотю” на Общинския съвет. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по “Символиката”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 305/09.07.2009 г., 

относно: Отпускане на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Чипровци” № 6 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Дея Николаева Куцарова, родена на 06.06.2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

Красимир Кунев – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 306/09.07.2009 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на Община Две могили. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по “Проблемите 

на Гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 

интереси и вероизповеданията”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/09.07.2009 г., 

относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг.  

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

социална политика”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/09.07.2009 г., 

относно: Промени в бюджета на Община Две могили за 2009 г. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 309/09.07.2009 г., 

относно: Финансово осигуряване Седмицата на Община Две могили от 

22.08.2009 г. до 29.08.2009 г. 

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



11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 310/09.07.2009 г., 

относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото 

шестмесечие на 2009 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – 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. № 311/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/09.07.2009 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. № 313/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/09.07.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

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

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 316/09.07.2009 г., 

относно: Реализация на проект “Техническа помощ за пречисвателна 

станция в град Две могили”. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

18. 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 10.07.2009 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) 


