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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 

Изх. № 409 
 

11.09.2009 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 четиридесето заседание, което ще се проведе от 8.00 

часа на 18.09.2009 година (петък), в конферентната зала на Община 

Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 386/27.08.2009 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”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 387/0304.08.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна 

сметка за авансово съфинансиране по проект „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на 

територията на общините Две могили и Иваново”. 
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Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 388/04.08.2009 г., 

относно: Отмяна на: 1. Решение № 127 по Протокол № 12/23.05.2008г. /изм. с 

Решение № 338 по Протокол № 27/30.01.2009г., доп. с Решение № 439 по 

Протокол № 35/19.06.2009г./; 2. Решение № 129 по Протокол № 12/23.05.2008г.; 

3. Решение № 406 по Протокол № 33/17.04.2009г. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 389/04.09.2009 г., 

относно: Закриване на ДДМУИ „Света Петка” село Могилино и Разкриване на 

„Защитено жилище за възрастни с увреждания” в село Могилино и „Център за 

настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

   Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 391/04.09.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Арун Нуриев Емурлов, 

живеещ в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 55. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

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

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/04.09.2009 г., 

относно: Отпускане на Тамара Георгиева Гецова, живееща в град Две могили, на 

улица „Цар Симеон” № 18 на еднократна финансова помощ за раждане на второ 

дете – Янислава Диянова Димова, родена на 05.08.2009.2009 г. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 393/09.09.2009 г., 

относно: Определяне на цени на общинските земи върху които е било учредено 

право на ползване , въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 394/09.09.2009 г., 

относно: Информация за състоянието и дейността на Читалищата и самодейните 

състави в Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по “Образование,  

култура и културно-историческо наследство.  
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9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 395/09.09.2009 г., 

относно: Прехвърляне на средства от набирателната в бюджетната сметка на 

Общината. 

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

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 396/09.09.2009 г., 

относно: Определяне размера на субсидията за поевтиняването на храната на 

учениците за учебната 2009 – 2010 г. 

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

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 397/09.09.2009 г., 

относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 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. № 399/09.09.2009 г., 

относно: Доклад за изпълнение на Програмата за управление на Община Две 

могили за мандат 2007 – 2011 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Член 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. № 400/09.09.2009 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Две могили, Република България и Община 

Берово, Република Македония. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 401/09.09.2009 г., 

относно: Информация за състоянието на образованието в общинските училища, 

детските заведения и ОДК в Община Две могили за учебната 2009/2010 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 402/09.09.2009 г., 

относно: Продажба на маркирана на корен дървесина от ОГФ на територията на 

село Широково, община Две могили. 

Докладва: Велко Иванов – Председател на Комисията по “Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”.  

Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 403/09.09.2009 г., 

относно: Разкриване на група за целодневно обучение на учениците от начален 

курс в ОУ „Христо Ботев” село Баниска. 
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Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по “Образование,  

култура и културно-историческо наследство.  

Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 404/09.09.2009 г., 

относно: Разрешение за отдаване на земеделски земи под аренда. 

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

опазване на околната среда”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 405/09.09.2009 г., 

относно: Назначаване на шофьор на училищен автобус. 

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по “Образование,  

култура и културно-историческо наследство.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 406/09.09.2009 г., 

относно: Разрешение за маломерни паралелки в СОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

град Две могили. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство.  

20. Докладна записка от Огнян Георгиев с вх. № 408/09.09.2009 г., 

относно: Информация за дейността на Сдружение с общественополезна дейност 

ФК „Две могили” за сезон 2008 – 2009 г. 

Докладва: Сезер Сабах – Секретар на Комисията по “Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 407/09.09.2009 г., 

относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 "Нива", рег. №Р 4596 РР чрез 

таен търг". 

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

финанси”.  

22. 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 11.09.2009 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) 


