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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 
 

18.07.2011 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. 57, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, свиквам V-тия Общински съвет – 
Две могили на шестдесет и второто (редовно) заседание, което 
ще се проведе от 13.00 часа на 25.07.2011 година (понеделник), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 266/12.07.2011 г., 
относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село Баниска. 

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

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 217/01.06.2011 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 натериторията 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”. 

Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 218/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба № 21 за реда и условията за предоставяне на 
социални услуги на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 219/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба № 22 за управлението и поддържането на 
гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на 
територията на 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”.  

Никола Николов – Член на Комисията по „Проблемите на 
гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 
интереси и вероизповеданията ”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 236/14.06.2011 г., 
относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 
Баниска през учебната 2010/2011 година. 

Докладва: Мехдед Чолаков – Секретар на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 237/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цана Димова 
Трифонова, живееща в град Две могили, на улица „Васил Друмев” № 26. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 238/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Коста Жоров Радков, 
живеещ в град Две могили, на улица „Мусала” № 18. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 239/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова 
Илиева и Стефко Петков Ангелов, живеещи в град Две могили, на улица 
„Неофит Бозвели” № 5. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов 
Маринов, живеещ в град Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айля Юсеинова 
Селимова, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Алберт Селимов 
Алиев. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 242/17.06.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Манчева 
Славова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Моника 
Найденова Славова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 243/17.06.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 за пожарна 
безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 244/17.06.2011 
г., относно: Побратимяване на Община Две могили с Община Алтънова, 
Република Турция. 

Докладва: Ахмед Феим – Член 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. № 249/23.06.2011 г., 
относно: Прекратяване изплащането на възнаграждението на общински 
съветник. 

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

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 255/01.07.2011 
г., относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство село Острица за 
периода 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. 
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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”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 256/01.07.2011 
г., относно: Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий – 1912 г.” 
село Острица за периода 01.06.2010г. до 30.06.2011 г. 

Докладва: Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, култура 
и културно-историческо наследство”. 

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 258/04.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в ОУ „Христо Ботев” 
село Баниска през учебната 2010/2011 г. 
 Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 262/06.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили през учебната 2010/2011 г. и проблемите, които 
стоят пред нея за учебната 2011/2012 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство”. 

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 263/11.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили за учебната 2010/2011 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 264/11.07.2011 г., 
относно: Опрощаване на задължение по Преписка с вх. № 84-00-
1033/01.06.2011 г. от Администрацията на Президента на Република 
България, във връзка с подадена жалба от Нина Юлиянова Йорданова с ЕГН 
8304255371, живееща в град Две могили, област Русе, на улица „Райчо 
Николов” № 12. 

Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

21. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 268/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселина Йорданова 
Георгиева, живееща в село Баниска за раждане на второ дете – Симеон 
Светославов Славов. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 269/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кямиле Исмаилова 
Юсеинова, живееща в село Помен за раждане на второ дете – Арвин Алиев 
Юсеинов. 
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Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 270/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлджихан 
Велиханова Мехмедова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете 
– Нилай Мехмедова Недретова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 271/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Мехмедова 
Джевдетова, живееща в град Две могили за раждане на второ дете – 
Хюлиянур Дженифер Хюсеинова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 272/14.07.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Антония Маринова 
Маринова, живееща в село Острица за раждане на първо дете – Павел 
Антониев Маринов. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 
социална политика”.  
   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

26. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 273/14.07.2011 
г., относно: Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Димитър 
Пангелов” град Две могили през учебната 2010/2011 година.  

Докладва: Мехдед Чолаков – Секретар на Комисията по 
„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

27. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 274/14.07.2011 
г., относно: Изплатени командировъчни пари на кметта на Общината.  

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

28. Отчет от Драгомир Дамянов с вх. № 275/14.07.2011 г., относно: 
Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 
състоянието на общинския дълг за второто тримесечие на 2011 г. на община 
Две могили.  

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 
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29. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 276/14.07.2011 
г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на община Две могили за 2011 г.  

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

30. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 277/15.07.2011 
г., относно: Осигуряване на собствен финансов принос и партньорство по 
проект при кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проекти за „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” по Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 година”  

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

31. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 278/15.07.2011 
г., относно: Отстъпване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – 
публична общинска собственост, съгласно Закона за народните читалища. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

32. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 279/15.07.2011 
г., относно: Закриване на село Острица като „Кметство” и преобразуването 
му в „Начестничество”. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 
нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

33. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 280/15.07.2011 
г., относно: Закриване на село Могилино като „Кметство” и преобразуването 
му в „Начестничество”. 

Докладва: Айдън Каремехмедов – Член на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

34. 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 18.07.2011 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) 
 


