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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. № 34 
 

22.01.2010 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 петото заседание, което ще се проведе от 

10.00 часа на 29.01.2010 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 6/18.01.2010 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община 

Две могили за 2009 година. 
Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 7/18.01.2010 г., относно: 

Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от Общинската 

администрация за 2009 година 

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 Драгомир Дамянов с вх. № 8/18.01.2010 г., 

относно: Информация за работата на общинската администрация по 

административното обслужване на физическите и юридическите лица през 2010 

г. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

4. Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 9/18.01.2010 г., относно: 

Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието 

на общинския дълг за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. на Община Две 

могили. 

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

финанси”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 10/18.01.2010 г., 

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

на Община Две могили за 2009 г. 

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

финанси”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 11/19.01.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

определяне размера на местните данъци и такси та територията 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. № 12/19.01.2010 г., 

относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общински съвет – Две могили. 

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

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 13/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на структура и числеността на общинска администрация – 

Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2010 г. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 14/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 15/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  
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11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 16/20.01.2010 г., 

относно: Покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. 

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

финанси”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 18/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000424 в 

землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 3.843 дка. 

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

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 19/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – „Рибарник” – имот № 000427 в 

землището на село Кацелово, местност „Под Лагиц” от 2.889 дка. 

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

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 20/20.01.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – Поземлен имот № 000219 по КВС в 

землището на село Кацелово, местност „Чифлик дере” с площ от 2.307 дка, 

заедно с построената в него туристическа хижа. 

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

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 21/20.01.2010 г., 

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

общинска собственост за 2010 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

16. Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 22/20.01.2010 г., 

относно: Представяне на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетните и непълнолетните град Две могили 

за 2009 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 23/20.01.2010 г., 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две 

могили, област Русе. 

Докладва: Ахмед Феим – Член 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. № 24/20.01.2010 г., 

относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост 

чрез публично-оповестен конкурс. 
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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. № 25/20.01.2010 г., 

относно: Предоставяне на помещения – публична общинска собственост за 

нуждите на „Център за обществена подкрепа” в град Две могили. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 26/20.01.2010 г., 

относно: Отмяна на решение № 122 по Протокол № 12/23.05.2008 г. на 

Общински съвет за приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги за деца и възрастни и приемане на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги за деца и възрастни в Община Две могили 2010 – 2015 г.  

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

социална политика”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 27/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Културен и спортен календар на Община Две могили за 

2010 г. 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

Сезер Сабах – Секретар на Комисията по „Проблемите на 

децата, младежта, спорта и туризма”. 

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 28/20.01.2010 г., 

относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Две могили през 2010 г. 

Докладва: Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство”. 

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 29/20.01.2010 г., 

относно: Актуализиране на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. 

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

финанси”.  

24. Обяснителна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 30/21.01.2010 г., 

относно: Приемане бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

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

финанси”.  

Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Велко Иванов – Председател на Комисията по „Земеделие, 

гори и опазване на околната среда”. 

Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  
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Велико Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, 

обществен ред и сигурност”. 

Микерям Адям – Председател на Комисията по “Проблемите 

на гражданското общество, предотвратяването и разкриването конфликти на 

интереси и вероизповеданията”. 

Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по 

„Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 31/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на Аксел Хасанова Алиева, живееща в град Две могили на 

улица „Чаталджа” № 1 на еднократна финансова помощ за раждане на второ 

дете – Айчел Хасанова Мустафова. 

Докладва: Красимир Кунев – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

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

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на Мергюл Ахмедова Мехмедова, живееща в село Кацелово, 

на улица „Трети март” № 24 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Дидек Недретова Ахмедова 

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

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

27. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/22.01.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Койчев Манев, 

живеещ в град Две могили, на ул. „Кирил и Методий” № 8. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

   Петър Петров – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  

28. 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 22.01.2009 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) 


