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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. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

 

Изх. № 553 
 

16.12.2011 г. 
 

ДО 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 509/05.12.2011 г., 

относно: Приемане на Наредба 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: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 519/08.12.2011 

г., относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет – Две могили през 2012 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 520/08.12.2011 

г., относно: Приемане на График за 2012 г., относно изготвяне и представяне 

на отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – две 

могили. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 521/08.12.2011 

г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в 

„Регионалната енергийна агенция – Русе” – юридическо лице с нестопанска 

цел за извършване на общественополезна дейност. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 522/08.12.2011 

г., относно: Определяне на представител на Община Две могили в Общото 

събрание на Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/08.12.2011 

г., относно: Определяне на състава на Местната комисия към Националния 

компенсационен жилищен фонд. 

Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/08.12.2011 

г., относно: Определяне на представители от Община ДЗве могили в МИГ – 

Борово, Две могили и Иваново. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/08.12.2011 

г., относно: Определяне на представител от Община Две могили в 

Национално Сдружение „Толерантност”. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по 

„Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Росица Георгиева – Директор Дирекция 

„Социално подпомагане”град Две могили с вх. № 526/08.12.2011 г., 

относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане към 

Община Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 527/08.12.2011 г., 

относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на 

териториите за обществено ползване за 2012 г. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет 

и финанси”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 529/08.12.2011 г., 

относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Нива” в 

землището на село Кацелово. 

Докладва: Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 530/08.12.2011 г., 

относно: Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община 

Две могили. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, 

символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, 

възрастните хора, спорта и туризма”. 

    Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси” 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 531/08.12.2011 г., 

относно: Изменение на Приложение 5.1 от Решение № 880 по Протокол № 

58/18.02.2011 г., относно педагогическите кадри от общината, които имат 

право на заплащане на част от транстортните разходи за 2011 г., считано от 

15.09.2011 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, 

проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, 

спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 532/08.12.2011 г., 

относно: Актуализация на плана на капиталовите разходи и промени по 

бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/09.12.2011 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 на територията на община 

Две могили, област Русе. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/09.12.2011 г., 

относно: Приемане на Структурата и числеността на общинска 

администрация Две могили и дейностите към нея, считано от 01.01.2012 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 535/09.12.2011 

г., относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за изработване 

на проект за Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член 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 Христина Ефтимова с вх. № 541/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Хюсмен 

Хасанова, живееща в село Чилновза раждане на първо дете – Джан Ферхатов 

Хасанов. 

 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

     Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 542/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на Зехра Хасанова Феимова, живееща в село Баниска, 

на улица „Индже Войвода” № 4 на еднократна финансова помощ за раждане 

на близнаците – Радостина Радованова Веженова и Даниела Радованова 

Веженова. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 543/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Асенова 

Яшкова, живееща в село Баниска, на улица „Божур” № 11 за раждане на второ 

дете – Женгизжан Снежанов Асенов. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 544/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Абибе Мехмедова 

Алиева, живееща в село Помен за раждане на първо дете – Мерт Алиев 

Селимов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 545/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева 

Маринова, живееща в град Две могили, на улица „Александър Стамболийски” 

№ 16. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 546/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Мюмюнова 

Салиева, живееща в град Две могили, на улица „Осогово” № 3. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 547/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова 

Севастакиева, живееща в село Каран Върбовка, на ул. „Света Марина” № 11 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 548/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира 

Кирилова Алиева, живееща в село Кацилово, на улица „Камбурка” № 7.  

Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 549/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 550/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям 

Мехмедов Ибриямов, живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

28. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 551/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова 

Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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29. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 552/15.12.2011 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов 

Юсеинов, живеещ в град Две могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

   Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

30 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 16.12.2011 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 Общинския съвет: 

 

    

             __________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


