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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. № 103 
 

11.03.2010 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 седмото заседание, което ще се проведе 

от 13.00 часа на 19.03.2010 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет-анализ от Станчо Барбуков – Началник на РУ на МВР – град 

Две могили с вх. № 99/10.03.2010 г., относно: Състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ на МВР – Две могили.  

Докладва: Велико Стефанов – Председател на Комисията по „Законност, 

обществен ред и сигурност”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 79/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Диана Георгиева Ламбева, живееща в град Две могили,  

на улица „Сакар планина” № 9 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Радослав Людмилов Великов. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”. 
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 80/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Нина Любомирова Николова, живееща в село Баниска,  

на улица „Баниски лом” № 80 на еднократна финансова помощ за раждане на 

второ дете – Анелия Огнянова Георгиева. 

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

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 81/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Димитринка Веселинова Кунева, живееща в град Две 

могили,  на улица „Цар Симеон” № 14 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Вяра Красимирова Кунева. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 82/04.03.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Златка Йорданова 

Георгиева, живееща в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 23. 

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

социална политика”.  

   Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 83/10.02.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова 

Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

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

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 84/04.03.2010 г., 

относно: Учредяване на право на преминаване на подземен оптичен кабел от км 

31+763 на републикански път І-5 Русе - Велико Търново до регулацията на гр. 

Две могили през поземлени имоти 000191, 000194, 000179, 000188 и 000205 в 

землището на град Две могили.  

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 85/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в 

Община Две могили през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 86/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 
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последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си. 
Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 87/04.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец 

през 2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 88/08.03.2010 г., 

относно: Покупко – продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

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

финанси”. 

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 92/09.03.2010 г., 

относно: Отчет за 2009 г. за изпълнение на Общинската стратегия за опазване на 

околната среда в Община Две могили и Програма за опазване на околната среда 

и Общинската програма за управление на отпадъците, като част от нея. 

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

гори и опазване на околната среда”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 93/09.03.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в проект към Национален център 

„Европейски младежки програми и инициативи”. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 94/09.03.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” град Две могили, за периода 02.02.2009 г. – 31.12.2009 г. 

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

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 95/10.03.2010 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна 

сметка за авансово съфинансиране по проект „Подготовка на проект за 

подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

град Две могили, област Русе”. 

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

финанси”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 96/10.03.2010 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – “Друга селскостопанска територия” 

имот № 000282 от 2.000 дка по картата на възстановената собственост в 

землището на град Две могили, категория на земята при неполивни условия ІV. 

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

финанси”.  
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17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 97/10.03.2010 г., 

относно: Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на 

земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от в землището на с. Баниска, 

Община Две могили. 

Докладва: Огнян Георгиев – 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. № 98/10.03.2010 г., 

относно: Участие на Община Две могили в учредяване на МИГ по Ос 4 „Лидер” 

на територията на Общини Две могили и Иваново. 

Докладва: Ахмед Феим – 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. № 100/10.03.2010 г., 

относно: Публично-оповестен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно 

съоръжение “Търговски павилион за хляб и хлебни изделия”, съгласно одобрена 

от Главния архитект схема.  

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 101/10.03.2010 г., 

относно: Изменение на Решение № 599 по Протокол № 45/29.01.2010 г. 

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

финанси”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 102/10.03.2010 г., 

относно: Подмяна на уличното осветление в Община Две могили 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар 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 12.03.2010 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) 


