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О Б ЩИ Н А  ДВ Е  М О Г И ЛИ•  О Б ЛА СТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

 

Изх. № 205 
 

20.04.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Невена Георгиева с вх. № 157/05.04.2012 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 с имоти и вещи – общинска собственост в 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 Николай Христов с вх. № 165/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за 2011 г. 
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”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 166/06.04.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Отец Паисий - 1912” село Острица за периода 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 649/22.02.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев – 1927” село Широково за периода 
01.01.2011 г. до 31.12.2011 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”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 175/17.04.2012 г., относно: 
Предоставяне на информация във връзка с мое питане с вх. № 1307/16.03.2012 г. към 
Кмета на Община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 177/18.04.2012 г., относно: 
Избор на Временна комисия за организиране и провеждане на конкурст за избор на 
Обществен посредник на територията на Община Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 
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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 180/18.04.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2011 г. 

 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 181/18.04.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за 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: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 182/18.04.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 735/05.08.2010 г. на Общински съвет. 
Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/19.04.2012 г., относно: 

Приемане на „Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Две 
могили 2007-2013 г.” 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/19.04.2012 г., относно: 

Приемане на „Доклад за изпълнението на плана за развитие на Община Две могили за 
2011 г. и до края на плановия период 2007-2013 г.” 

Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 187/19.04.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община 
Две могили през 2011 г. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 188/19.04.2012 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно на част от имот за управление на РУ „Полиция” – град Две 
могили. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 189/20.04.2012 г., относно: 

Предоставяне на общински пасища и мери в съответствие с разпоредбите на чл. 37о и 37п 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на община Две могили и 
определяне на правила за ползването им. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 190/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Раимова Илиязова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Гизем Илияз Хасан. 

 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 191/20.04.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Красимира Валентинова Янкова, живееща 
в град Две могили за раждане на второ дете – Христина Валентинова Янкова. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 192/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Венелинова Великова, 
живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Василен Владиславов Велев. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 193/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Янкова Иванова, 
живееща в село Бъзовец за раждане на второ дете – Станимир Миленов Милчев. 

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

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 194/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цвятко Дончев Атанасов, 
живеещ в град Две могили, на улица „цар Освободител” № 39. 

 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 195/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева и 
Стоян Георгиев Стоянов, живеещи в село Батишница. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 196/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюмюн Арифов Юсниев, 
живеещ в град Две могили, на улица „Радецки” № 24. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 197/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Събка Сарандева Янкова, 
живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 20. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 198/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Салие Екрем Нури, живееща в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 23 

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

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 199/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, 
живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 200/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ангелина Стафанова 
Малакчиева, живееща в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 201/20.04.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Събка Миленова Димова, 
живееща в град Две могили, на улица „Места” № 16. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

   Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
27. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 202/20.04.2012 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”  по приоритетна ос 5 „Социално 
включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 
„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

28. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 203/20.04.2012 г., относно:  

Приемане на общинска Програма за закрила на детето за 2012г. в Община Две могили. 
Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

29. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 204/20.04.2012 г., относно: 

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Две 
могили за 2012 г. 

Докладва: Светлодар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

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 20.04.2012 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) 


