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Изх. № 368 
 

13.08.2009 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 осмо заседание, което ще се проведе от 9.00 

часа на 21.08.2009 година (петък), в конферентната зала на Община 

Две могили, при следния проект за 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 344/04.08.2009 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общинския съвет.  

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

финанси”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 347/05.08.2009 г., 

относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за първото шестмесечие на 2009 г. в Община 

Две могили. 

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

финанси”.  
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 348/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Яна Цонева Христова, живееща в село Баниска на улица 

„Баниски лом” № 64 на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – 

Мирослав Светославов Василев, роден на 19.07.2008 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 349/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Маргарита Добрева Петрова, живееща в село Бъзовец на 

улица „Георги Димитров” № 103 на еднократна финансова помощ за раждане на 

трето дете – Николай Колчев Великов, роден на 19.05.2009 г. 

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

социална политика”.  

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

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 350/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Нина Юлиянова Йорданова, живееща в град Две могили 

на улица „Райко Николов” № 12 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Юлия Владимирова Димитрова, родена на 09.07.2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 351/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на Елиз Адилова Тахирова, живееща в село Кацелово, на 

улица „3-ти март” № 56 на еднократна финансова помощ за раждане на трето 

дете – Шанел Ахмедова Ахмедова, родена на 20.06.2009 г. 

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

социална политика”.  

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

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов 

Малъкчиев, живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2а. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 353/05.08.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Илиев Петров, 

живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Петър Караминчев” № 1. 

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

социална политика”.  

                    Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 



9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 359/11.08.2009 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 30.06.2009 г. 

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

финанси”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 360/12.08.2009 г., 

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

общината” на Галина Иванова Пенева (ГЛОРИЯ).  

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

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 361/12.08.2009 г., 

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

общината” на Негово високопреосвещенство Русенски митрополит Неофит.  

Докладва: Красимир Кунев – Председател на Комисията по 

“Символиката”.  

 12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 362/13.08.2009 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство между 

Община Калъраш, окръг Калъраш, Румъния и Община Две могили, област Русе, 

България. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 363/13.08.2009 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование” за учебната 

2009-2010 година на територията на Община Две могили, считано от 

15.09.2009г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 364/13.08.2009 г., 

относно: Приемане на тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, 

дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд и тарифа за 

таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от 

общинския горски фонд. 

Докладва: Енчо Петров – Секретар на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”. 

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 365/13.08.2009 г., 

относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за 

общински и обществени учреждения, ветерани от войните и населението на 

общината за отоплителен сезон 2009-2010г. 

Докладва: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 366/13.08.2009 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по бюджета 

на Община Две могили за 2009 г. 

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

финанси”.  



17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/13.08.2009 г., 

относно: Финансиране на разходи на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – Янтра – Лом 2008. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – 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 13.08.2009 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) 


