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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. № 281 
 

28.07.2010 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 петдесет и първото заседание, което ще се проведе 

от 12.00 часа на 05.08.2010 година (четвъртък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 211/18.06.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Никола Йонков Вапцаров 

1914” в село Баниска през 2009 г. и насоки за работа през 2010 г. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 213/22.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания 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”.  

3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 220/25.06.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 
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на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, 

област Русе 

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

финанси”. 

Огнян Георгиев – Член 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. № 229/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 230/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 231/30.06.2010 г., 

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

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

село Каран Върбовка, община Две могили. 

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. № 232/30.06.2010 г., 

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

имоти – частна общинска собственост № 074002, 074003 и № 074004, 

стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Каран 

Върбовка, община Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член 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. № 234/30.06.2010 г., 

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

имот. 
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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”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 235/30.06.2010 г., 

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

имот. 

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. № 236/30.06.2010 г., 

относно: Програма за реализиране на общественополезни дейности в 

Община Две могили от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на 

месечно социално подпомагане. 

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

социална политика”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 237/01.07.2010 

г., относно: Информация за образователно-учебната работа в СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

12. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 241/05.07.2010 г., 

относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 

посредник при Община Две могили за 2009 година. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 244/07.07.2010 г., 

относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от 

Общинската администрация. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 245/07.07.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе – първо четене. 

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

финанси”. 

Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  
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15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 247/09.07.2010 

г., относно: Изпълнение на Решение № 532 по Протокол № 41/16.10.2009 г. 

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

финанси”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 253/12.07.2010 

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

бюджета на Община Две могили за 2010 г. 

 Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 255/13.07.2010 г., 

относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 

съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. 
Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 257/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Могилино 

през последната година и проблемите, които той среща при изпълнение на 

задълженията си.  

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. № 258/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Читалище „Селско събуждане 1899 

г.” в село Могилино през 2009 г. 

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

култура и културно-историческо наследство”. 

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 259/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица 

през последната година. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 260/16.07.2010 

г., относно: Информация за дейността на Читалище ”Отец Паисий 1912 г.” в 

село Острица през 2009 г.   

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 261/16.07.2010 г., 

относно: Награждаване на Иван Стоянов Андреев, живеещ в град Две 

могили, на улица „Филип Тотю” № 17 с почетния знак „Филип Тотю” на 

Общинския съвет. 

Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по „Символика”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 262/16.07.2010 г., 

относно: Присъждане званието „Почетен гражданин на град Две могили и 



 5 

общината” на Мария Ангелова Крачунова с ЕГН 4408015115 от град Две 

могили. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Символика”. 

24. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 263/19.07.2010 г., 

относно: Присъждане званието „Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на Велко Иванов Иванов от село Кацелово. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Символика”. 

25. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 264/19.07.2010 г., 

относно: Присъждане званието „Почетен гражданин на град Две могили и 

общината” на д-р Ангел Петров Брайков от град Две могили. 

Докладва: Красимир Кунев – Председател на Комисията по 

„Символика”. 

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 265/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Вероника Севдалинова Петрова, живееща в град Две 

могили, на улица „Георги Кирков” № 11 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Александър Галинов Николаев. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

27. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 266/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Шенай Зейнялова Феимова, живееща в село Баниска, 

на улица „Индже войвода” № 4 на еднократна финансова помощ за раждане 

на второ дете – Фигял Гюрсялова Хасанова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

28. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 267/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Фатме Ибрямова Мехмедова, живееща в село 

Кацелово,  на улица „Тулча” № 4 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Севинч Юсеинова Мъстънова. 

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

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на Мария Иванова Асенова, живееща в град Две могили, 

на улица „Васил Левски” № 25 на еднократна финансова помощ за раждане 

на близнаците – Максим Асенов Асенов и Аделина Асенова Асенова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 
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30. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 269/22.07.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кирил Ботев 

Петков, живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 181. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

31. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/27.07.2010 

г., относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на 

Председателя на Общинския съвет. 

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

финанси”. 

32. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/27.07.2010 

г., относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове 

и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2010 година на 

община Две могили. 

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

финанси”. 

33. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 275/27.07.2010 г., 

относно: Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на 

общински съветник. 

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

финанси”. 

34. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/27.07.2010 

г., относно: Предложение за промяна на граници и площ на общински 

поземлени имоти по Картата на възстановената собственост на село 

Пепелина, Община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

35. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/27.07.2010 

г., относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

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

финанси”. 

36. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/27.07.2010 

г., относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

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

финанси”. 

37. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/27.07.2010 

г., относно: Опрощаване на несъбираемо задължение. 

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

финанси”. 
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38. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 280/28.07.2010 

г., относно: Изграждане на Електроенергиен Комплекс „Две могили”. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”. 

39. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 283/28.07.2010 

г., относно: Поемане на дълг по Закона за общинския дълг. 

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

финанси”. 

40. 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 28.07.2010 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) 


