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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. № 116 
 

15.03.2013 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 VІ-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и четвъртото 

заседание, което ще се проведе от 9.30 часа на 22.03.2013 година (петък), в конферентната зала 
на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 78/04.03.2013 г., относно: Сключване 
на договор с „РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 
опаковки от домакинствата, търговските и обществените обекти и промишлеността на 
територията на Община Две могили.  

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. № 79/05.03.2013 г., относно: Относно 
даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ 
на поземлени имоти /ПИ/ 65.155 и 65.156 в землището на с. Каран Върбовка с ЕКАТТЕ 36364 за 
обект: „Укрепване на газово отклонение /ГО/ Русе в землището на с. Каран Върбовка, община  Две 
могили, обаст  Русе.  

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 85/08.03.2013 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване 
за устройване на постоянен пчелин.  

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 86/08.03.2013 г., относно: Информация 
за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” в 
Община Две могили през 2012 година и насоки за работа през 2013 година. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 88/08.03.2013 г., относно: Програма за 
развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2013 година. 

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”. 
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6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/11.03.2013 г., относно: Приемане 
бюджета на Община Две могили за 2013 година, представен с Докладни записки вх. № 
42/07.02.2013 г. и № 72/26.02.2013 г. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
          Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

         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”. 

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

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 90/11.03.2013 г., относно: Изменение и 
допълнение на Решение № 176, взето на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 9 
от 23.05.2012 г. 

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

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 91/11.03.2013 г., относно: Отчет за 
2012 година, относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на околната 
среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като част от нея. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/11.03.2013 г., относно: Приемане на 
Годишен Доклад за изпълнението на Актуализирания план за регионално развитие на Община Две 
могили за 2012 година. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 94/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 
дейност през 2012 г. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 95/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност през 2012 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”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 96/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-
историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, 
децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
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13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 97/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 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. № 98/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 99/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 100/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 г. 

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

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 101/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и изразходваните от 
бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 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”. 

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 102/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност и изразходваните 
от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за развитие на 
читалищната дейност през 2012 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”. 

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 103/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност през 2012 г. 

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

20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 104/11.03.2013 г., относно: Доклад на 
НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност през 2012 г. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, култура и културно-
историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, 
децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 105/11.03.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Станиславова Ангелова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Йоан Владимиров Димитров. 

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

          Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 106/11.03.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Исмигюл Джевдетова Юсеинова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Алиса Юсеинова Зейнелова. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 107/11.03.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Евгениева Янкова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на първо дете – Елина Ивелинова Янкова. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. 
          Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 108/11.03.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Росен Русков Василев, живеещ в град Две могили, 
на улица „Русалка” № 30. 

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

25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 109/11.03.2013 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емне Иса Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на 
улица „Георги Димитров” № 57. 

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

          Велико Великов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
26. Докладна записка от Група на Общински съветници от ПП „ГЕРБ” с вх. № 

110/11.03.2013 г., относно: Изменение на Решение № 71 по Протокол №5/27.01.2012 г. 
Докладва: Боян Симеонов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
27. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/14.03.2013 г., относно: Празник 

на град Две могили през месец май 2013г. 
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”. 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две могили 

и са на Ваше разположение от 15.03.2013 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) 


