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О Б ЩИ Н А  ДВЕ  МО ГИ ЛИ  О Б ЛАСТ  РУСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
          тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 227 
 

 

19.06.2015 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. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на петдесет и четвъртото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.06.2015 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Доклад от Николай Христов с вх. № 202/22.05.2015 г., относно: Изпълнението на 

бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и състоянието на 

общинския дълг за периода - 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на община Две могили 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 206/04.06.2015 г., относно: Вземане 

решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Изменение план за регулация /ИПР/ и План за застрояване /ПЗ/ на УПИ VІІ, кв. 45 по плана на 

с. Кацелово и ПИ 000463 по Картата на възстановената собственост /КВС/ на с. Кацелово,  

община Две могили, област Русе. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/10.06.2015 г., относно: 

Предложение за запазване статут на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Две могили и ОУ 

”Христо Ботев” – село Баниска в списъка на средищните училища в Република България. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-

историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, 

децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 210/11.06.2015 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 по процедура BG05М9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  по 

приоритетна ос 3 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, 

специфична цел 1 към ИП3 „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 
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6. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 212/12.06.2015 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги в „Център за 

обществена подкрепа” – град Две могили за 2014 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 213/12.06.2015 г., относно: 

Приемане на промени по бюджета на Община Две могили за 2015 г. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 216/15.06.2015 г., относно: 

Удължаване на срока на Договор за управление на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили № 121 от 13.08.2012 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 217/16.06.2015 г., относно: 

Допълнение на Решение № 817 по Протокол № 50/17.02.2015 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 218/16.06.2015 г., относно: 

Продажба на „Друг вид нива” – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/16.06.2015 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 220/16.06.2015 г., относно: 

Продажба на дворно място в село Пепелина. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 221/16.06.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, 

Област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 223/17.06.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Николина Иванова Йорданова, живееща в село 

Кацелово, на улица „Трети март” № 85. 

Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 226/18.06.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Шенай Басриева Юмерова, живееща в село 

Чилнов за раждане на второ дете – Гюней Орханов Юсеинов. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

17. 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 19.06.2015 г. 
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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. 
     

       Председателстващ Общинския съвет: 

      

_________________ (Стефка Райкова) 
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