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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. № 139 
 

15.04.2010 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 осмото заседание, което ще се 

проведе от 13.00 часа на 23.04.2010 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 119/01.04.2010 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане наше Решение № 636 по Протокол № 

47/19.03.2010 г.  

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. № 122/07.04.2010 г., 

относно: Реализация на ИСПА проект „Подготовка на мерки за управление 

на отпадъците в регион Левски, Борово, велико Търново и Варна – България” 

и подготовка на инвестиционен проект за „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” с финансова 

подкрепа за ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г., по Приоритетна ос 2.  
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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”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 123/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на Гюлюмсер Ахмедова Мехмедова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Чаталджа” № 6 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Алев Юсеин Мехмед. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 124/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на Яница Николаева Тодорова, живееща в град Две 

могили, на улица „Баба Тонка” № 16 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Румен Яницов Тодоров. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 125/08.04.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ава Шабанова 

Ахмедова, живееща в село Каран Върбовка, на улица „Христо Ботев” № 2. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 127/08.04.2010 г., 

относно: Бракуване на водопроводни съоръжения, находящи се на 

територията на Община Две могили за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

Докладва: Огнян Георгиев – 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. № 128/08.04.2010 

г., относно: Изменение на Решение № 451, взето на заседание на Общински 

съвет – Две могили с Протокол № 35 от 19.06.2009 г.   

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

финанси”. 

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 129/13.04.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Светлина” в село Чилнов 

през последната година и насоки за работа занапред. 
Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 
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9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 130/13.04.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през 

последната година и насоки за работа занапред. 
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 Байчо Георгиев с вх. № 131/14.04.2010 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”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 132/14.04.2010 

г., относно: Публичен търг с явно наддаване за поставяне на подвижно 

съоръжение „Търговски повилион за обществено хранене”, съгласно 

одобрена от Главния архитект схема. 

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. № 133/14.04.2010 

г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 134/14.04.2010 

г., относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на 

социални услуги за деца и възрастни. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 135/14.04.2010 

г., относно: Общински план за енергийна ефективност на Община Две 

могили за периода 2010-2016 година. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

15. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 136/14.04.2010 

г., относно: Информация за дейността на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД, град 

Две могили и Годишен финансов отчет за 2009 г.(баланс, отчет за приходи и 

разходи, отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал). 
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Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 137/14.04.2010 

г., относно: Даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на 

пасищата в добро екологично и земеделско състояние и определяне на такса 

и правила за ползването им за 2010г. 

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

гори и опазване на околната среда”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 138/14.04.2010 

г., относно: Продажба на терен частна – общинска собственост, съгласно 

АОС № 2416/30.03.2010 г. 

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

финанси”.  

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 16.04.2010 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) 


