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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. № 233 
 

16.05.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. 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”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 209/21.04.2012 г., относно: 

Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване на право на прокарване и 

утвърждаване на трасе за външно ел. захранване (ниско напрежение) на МБС (мобилна 

базова станция) 4 639 село Бъзовец, находяща се в ПИ № 003151 в землището на село 

Бъзовец, с ЕКАТТЕ 07212, община Две могили, област Русе. 

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 Николай Христов с вх. № 217/08.05.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за 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 Байчо Георгиев с вх. № 218/08.05.2012 г., относно: 

Предоставяне на информация, във връзка със спечелени проекти от Община Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 219/08.05.2012 г., относно: 

Вземане на решение за предварително съгласие за учредяване право на прокарване и 

утвърждаване на трасе за подземна оптична кабелна мрежа от Шахта 1, находяща се в ПИ 

№ 000298, с ЕКАТТЕ 57788 в землището на село Помен, община Две могили, област Русе 

до село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 
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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 Николай Христов с вх. № 223/11.05.2012 г., относно: 

Информация за дейността на „Центъра за настаняване от семеен тип” в град Две могили. 

 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 225/14.05.2012 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.1. и Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93 взето на 

заседание на Общински съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 226/15.05.2012 г., относно: 

Обявяване на конкурс за избор на Управител на ТД „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили. 

Докладва: Татяна Василева – Член 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. № 227/15.05.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската стратегия за интеграция на малцинствата в Община 

Две могили през 2011 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 228/15.05.2012 г., относно: 

Изменение на Решение № 142 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с 

Протокол № 8/26.04.2012 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 229/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на село 

Пепелина. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 230/15.05.2012 г., относно: 

Безвъзмездно придобиване в собственост на Община Две могили на имоти – държавна 

собственост. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 231/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Могилино. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 232/15.05.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 

„За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в землището на град 

Две могили. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 233/15.05.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламена Стефанова Николова, 

живееща в село Бъзовец за раждане на трето дете – Емил Пламенов Стефанов. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 
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16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 234/15.05.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Леман Осман Рюстемова, 

живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Неджля Рюстемова Неджатиева. 

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

социални дейности”. 

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. 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 16.05.2012 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) 


