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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 542 
 
10.12.2015 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 VІI-мия Общински съвет – Две могили на 

четвъртото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 18.12.2015 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 463/24.11.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Помен, 
община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
живитновъдство и гори”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 489/30.11.2015 г., относно: 
График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили за 2016 г. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 490/30.11.2015 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 
информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 491/30.11.2015 г., относно: 
Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за 
упражняване на правата на собственост на община Две могили в търговски дружества с 
общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за 
сключване на договори за съвместна дейност на Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 492/30.11.2015 г., относно: 
Определяне на общински съветници за членове на комисията по избор на управител на 
„Черни Лом 2008” ЕООД – град Две могили. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/30.11.2015 г., относно: 

Промяна на статута на част от имот от публична в частна общинска собственост, промяна 
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на начина на трайно ползване и обособяване на самостоятелен поземлен имот с 
идентификатор 20184.43.504 по КККР на град Две могили. 

Докладва: Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 503/03.12.2015 г., относно: 
Определяне на представители от Община Две могили в Управителния съвет на Футболен 
клуб Две могили”. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 504/04.12.2015 г., относно: 
Определяне размера на платения годишен отпуск и на допълнителното възнаграждение за 
придобит стаж и опит на Председателя на Общинския съвет.. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 506/04.12.2015 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 на територията на община Две могили, област Русе 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 508/04.12.2015 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 518/07.12.2015 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 
битови отпадъци и поддържане на териториите за общественно ползване за 2016 г. 

Докладва: Николй Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 519/07.12.2015 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 524/09.12.2015 г., относно: 

Предоставяне на помещения за нуждите на Общинска служба по земеделие – офис град Две 
могили.  

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
живитновъдство и гори”. 

14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 525/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валя Албенова Асенова, живееща в град 
Две могили, на улица „Върбан Войвода” № 3. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 526/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Маринова Ангелова, живееща в 
град Две могили, на улица „Върбан Войвода” № 1. 

Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 527/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Асенова Яшкова, живееща в град Две 
могили, на улица „Върбан Войвода” № 1. 
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Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 528/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марийка Петкова Григорова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 9. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 529/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 530/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 531/09.12.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили. 

Докладва: Христина Ехтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 532/09.12.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Микерям Кадир Адям, живееща в село 
Батишница. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 

          Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 541/10.12.2015 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд град Русе. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
23. 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 10.12.2015 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) 
 


