
 1 

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. № 381 
 

13.09.2011 г. 
 

ДО 
 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 347/08.09.2011 г., 
относно: Искане за неплатени данъци на МПС за минали години. 

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

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 348/08.09.2011 г., 
относно: Информация за дейността на отдел „Общинска собственост, 
стопански дейности, търговия и защита на потребителите. 

Становище: Йордан Великов – Председател 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. № 349/12.09.2011 г., 
относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, 
неговитекомисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
периода 12.05.2011 г. до 12.09.2011 г. 

Становище: Пламен Лашев – Председател на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 350/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Станчева 
Стойкова, живееща в град Две могили, на улица „Цар Симеон” № 23 за 
раждане на първо дете – Зои Стойкова. 

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. № 351/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника 
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Максимова Великова, живееща в село Баниска, на улица „Опълченска” № 12 
за раждане на второ дете – Мариян Василев Веселинов. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
              Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет 
и финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 352/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Виолета Ангелова 
Иванова, живееща в град Две могили, на улица „Хаджи Димитър” № 5 за 
раждане на второ дете – Евелин – Мари Евгениева Колева. 

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

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 353/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсян Рахмиева 
Хюсеинова, живееща в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 19 за 
раждане на първо дете – Мелиса Хюсеинова. 

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. № 354/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава 
Йорданова Асенова, живееща в село Бъзовец за раждане на първо дете – 
Никол Асенова Асенова. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
              Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет 
и финанси”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 355/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на Димитринка Георгиева Христова, живееща в село 
Батишница, на улица „Дунав” № 62 на еднократна финансова помощ за 
раждане на близнаците – Яница Руменова Христова и Полина Руменова 
Христова. 

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

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 356/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 
Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

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

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 357/12.09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова 
Цветанова, живееща в село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” 
№ 23. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
              Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет 
и финанси”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 360/12.09.2011 г., 
относно: Приемане на Справка за състоянието на Общинския дълг към 
31.08.2011 г. 

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

13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 361/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община 
Две могили”. 

Становище: 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. № 362/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Помен”. 

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

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Бъзовец”. 

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

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 364/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Батишница”. 

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

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Каран Върбовка”. 

Становище: Йордан Великов – Председател на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  
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18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Чилнов”. 

Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 367/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Кацелово”. 

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

 20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 368/12.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 
село Баниска”. 

Становище: 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. № 369/12.09.2011 
г., относно: Обявяване на общинска земеделска земя от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, промяна начина и на трайно 
ползване и отдаване под аренда чрез публично оповестен конкурс. 

Становище: Никола Николов – Член на Комисията по “Земеделие, 
гори и опазване на околната среда”. 

22. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 370/12.09.2011 
г., относно: Определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението 
на Община Две могили. 

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

23. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 371/12.09.2011 
г., относно: Изменение на Решение № 961 по Протокол № 61/03.06.2011 г. 

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

24. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 372/12.09.2011 
г., относно: Изменение на Решение № 735 по Протокол № 51/05.08.2010 г. 

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

25. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 373/12.09.2011 
г., относно: Актуализация на плана за капиталовите разходи и промени по 
бюджета на Община Две могили към 30.09.2011 г. 

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

26. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 374/12.09.2011 
г., относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 
Община Две могили в период 2007 – 2011 г. 
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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”.  

27. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 375/12.09.2011 
г., относно: Информация за резултатите от участието на Община Две могили 
в проекти по различните оперативни програми за последната година. 

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

28. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 376/12.09.2011 
г., относно: Участие на Община Две могили в проект към Министерството на 
труда и социалната политика. 

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

29. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 379/.....09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова 
Салимова, живееща в град Две могили, на улица „Видин” № 15 за раждане на 
първо дете. 

Становище: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 
“Здравеопазване и социална политика”.  
              Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет 
и финанси”. 

30. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 380/.....09.2011 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Саниш Салимова 
Юсеинова, живееща в село Чилнов, на улица „Рила” № 8. 

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

31. 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 13.09.2011 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) 


