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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. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 406 

 

21.09.2017 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 тридесетото заседание, 

което ще се проведе от 9.00 часа на 29.09.2017 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 366/21.08.2017 г., относно: Приемане 

на Наредбата за изменение и 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.  

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                   Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 367/22.08.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №12 за управление на пътната мрежа в община 

Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 369/24.08.2017 г., относно: 

Приемане на Правилник за допълнение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 384/11.09.2017 г., относно: 

Информация за дейността на „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” село 

Могилино за периода  септември 2016 г. до август 2017 г. включително. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

5. Докладна записка от Валентин Стефанов с вх. № 386/13.09.2017 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – частна собственост 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 
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6. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 387/13.09.2017 г., относно: 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-н Енчо 

Петров Стоянов. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 389/14.09.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода м. 

септември 2016 г. до м. септември 2017 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 390/14.09.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 605 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 391/14.09.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 606 по Протокол № 29/25.08.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 392/14.09.2017 г., относно: 

Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и готовността 

на Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи в община 

Две могили. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

11. Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 393/15.09.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за периода от 

01.09.2016 до 31.08.2017г. г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 396/15.09.2017 г., относно: 

Одобряване на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за 

периода 2018 – 2020 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 394/15.09.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Каран Върбовка. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

14. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 397/15.09.2017 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 

популация на територията на Община Две могили, Област Русе.  

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 399/18.09.2017 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с 

рег. № Р 7650 РК, 32+1 места и автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с рег. № Р 1557 АК, 32+1 места, 

за нуждите на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

16. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 400/18.09.2017 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ - автобус „Пежо Боксер” с рег. № Р 

5594 РХ за нуждите на ДГ “Първи юни” – с. Баниска. 



3

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

17. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 401/18.09.2017 г., относно: 

Продажба на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

18. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 405/21.09.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 402/19.09.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюлян Севдалиева Мюмюнова, живееща в село 

Батишница за раждане на първо дете – Арда Серкан Феимов. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

       Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 404/19.09.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурдин Севдалинов Асенов, живеещ в село 

Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 31. 

Докладва: Христина Ефтимовав – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

       Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

21. 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 21.09.2017 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: 

    

 

 

     ______________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


