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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. № 533 
 

12.11.2009 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 четиридесет и третото заседание, което ще се проведе 

от 14.00 часа на 20.11.2009 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 499/30.10.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Домашен социален потронаж” към 

Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода от 02.02.2009 г. до 

30.09.2009 г.  

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 503/04.11.2009 г., 

относно: Бракуване на моторни превозни средства, собственост на Общината.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 505/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Неджми Кязимов 

Мехмедов, живеещ в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

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

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 506/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Страхил Асенов 

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

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 507/04.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Симеон Борисов 

Трифонов, живеещ в село Кацелово, на ул. „Ропотамо” № 3. 

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

социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 508/04.11.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 

община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 510/06.11.2009 г., 

относно: Утвърждаване на средства за посрещане на Коледните и 

Новогодишните празници 2009 – 2010 г. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 512/09.11.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Обединен спортен клуб по тенис на 

маса, плуване, бадминтон, петанка Две могили” за спортно – състезателната 

2008 – 2009 година. 

Докладва: Огнян Георгиев – Председател на Комисията по “Проблемите 

на децата, младежта, спорта и туризма”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 513/09.11.2009 г., 

относно: Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства 

за защита и готовността на Постоянната комисия за защита на населението от 

бедствия, аварии и катастрофи в Община Две могили. 
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 Докладва: Велико Стефанов – Председател на Комисията по “Законност, 

обществен ред и сигурност”.  

10. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 517/10.11.2009 г., 

относно: Информация относно: 1. Резултатите от извършения одит на 

финасовото управление на бюджета,извънбюджетните средства и имуществото 

на Община Две могили за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г., извършени 

от Териториалното поделение на Сметната палата в град Русе. 2. Резултатите от 

извършената финансова инспекция на Община Две могили от Агенцията за 

държавна финансова инспекция в периода от 12.02.2009 г. до 19.06.2009 г. 

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

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 519/11.11.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на части от имоти – публична общинска 

собственост. 

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. № 520/11.11.2009 г., 

относно: Информация за състоянието на общинския поземлен фонд и горски 

фонд в Община Две могили в периода от октомври 2008 г. – септември 2009 г. 

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

опазване на окалната среда”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 522/11.11.2009 

г.,относно: Отпускане на Ана Билчева Петрова, живееща в град Две могили,  на 

улица „Лом” № 11 на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – 

Цветелин Десиславов Петров, роден на 27.09.2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

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

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 523/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на Анелия Недкова Петрова, живееща в град Две могили,  

на улица „Вит” № 3 на еднократна финансова помощ за раждане на първо дете – 

Ева Петрова Ефтимова, родена на 25.10.2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

   Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 524/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов, на улица „Паисий 

Хилендарски” № 3. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  
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   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 525/11.11.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойко Георгиев 

Стойков, живеещ в град Две могили, на ул. „Никола Обретенов” № 7. 

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

социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 526/11.11.2009 г., 

относно: Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост № 96/13.10.2009 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 527/11.11.2009 г., 

относно: Изменение на Договор за покупко-продажба на недвижим имот – 

частна общинска собственост № 103/27.10.2009 г. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 528/11.11.2009 г., 

относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев останали след 

задоволяване нуждите на общински и обществени учреждения и ветерани от 

войната. 

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

финанси”.  

20. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 529/11.11.2009 г., 

относно: Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили за деветмесечието на 2009 г.  

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

финанси”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 530/11.11.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 203 и Решение № 264 за предоставяне на 

безлихвен заем от Община Две могили на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две 

могили. 

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

финанси”.  

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 531/11.11.2009 г., 

относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 5 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни на 

юридически и физически лица в Община Две могили. 
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Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 532/11.11.2009 г., 

относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  

24. 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 12.11.2009 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) 


