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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. 884854752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

Изх. № 325 
 

19.08.2011 г. 
 

ДО 
 

Г-н (г-жа) ................................................. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 І. Работна част – 13.30 до 16.00 часа 
 

1. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 290/22.07.2011 г., 
относно: Избор на форма на управление на горските територии, собственост 
на Община Две могили. 

Становище: Велко Иванов – Председател на Комисията по 
“Земеделие, гори и опазване на околната среда”. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 292/25.08.2011 г., 
относно: Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908 г.” село 
Каран Върбовка за периода от 2010 г. 

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

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 296/01.06.2011 г., 
относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския 
съвет в Община Две могили за перода от 01.01.2011 г. До 30.06.2011 г. 

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

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 300/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариана Върбанова 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Възраждане” № 34 за 
раждане на трето дете – Кристиян Марианов Йорданов. 

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

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 301/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райме Хаккъева 
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Назиф, живееща в село Батишница, на улица „Трети март” № 15 за раждане на 
второ дете – Толга Нейхан Рафет. 

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

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 302/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Сейде Акифова 
Мехмедова, живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 13. 

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

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/02.08.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Марова 
Таскова, живееща в село Чилнов, на улица „Люлин” № 13. 

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

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/04.08.2011 г., 
относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 10 за 
изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 
социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 
производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 
община Две могили, област Русе. 

Становище: Тодор Куцаров – Секретар 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”.  

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 306/08.08.2011 г., 
относно: Възстановяване на полагаемото се възнаграждение на общински 
съветник. 

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

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/08.08.2011 
г., относно: Продажба на имот – частна общинска собственост в село 
Могилино. 

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

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/08.08.2011 
г., относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост в частна на 
основание чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 
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Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 309/09.08.2011 г., 
относно: Приемане на Годишен отчет за дейността на обществения 
посредник при Община Две могили за периода 07.07.2010 г. до 31.07.2011 г. 

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

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 312/10.08.2011 
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 на имоти – 
общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 314/11.08.2011 
г., относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 
собственост. 

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

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 315/11.08.2011 
г., относно: Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

Становище: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване 
и социална политика”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 317/15.08.2011 
г., относно: Приемане на Информация за дейността по финансов контрол в 
Община Две могили, област Русе за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г. 

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

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 318/19.08.2011 г., 
относно: Възстановяване на средства на упълномощен да представлява през 
2009 година животновъдите от село Кацелово. 

Становище: Енчо Петров – Секретар на Комисията по “Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 319/19.08.2011 
г., относно: Закупуване на имот – частна собственост от Община Две могили. 

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

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 320/19.08.2011 
г., относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
имот, стопанисван от Общината в землището на село Баниска, Община Две 
могили. 
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Становище: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 
финанси”. 

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 321/19.08.2011 
г., относно: Утвърждаване на щатните бройки в сектор „Образование” за 
учебната 2011/2012 учебна година на територията на Община Две могили, 
считано от 15.09.2011 г., 

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

21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 322/19.08.2011 
г., относно: Представяне на Информация за състоянието на образованието в 
общинските училища, детските заведения и ОДК в Община Две могили за 
учебната 2011/2012 г. 

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

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 323/19.08.2011 
г., относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето 
за периода 2008-2013 г. в Община Две могили през 2010 г. 

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

23. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
 

ІІ. Тържествена част – 16.00 до 17.00 часа 
 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински 

съвет – Две могили и са на Ваше разположение от 19.08.2011 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) 


