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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. № 500 
 

16.11.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 482/15.11.2012 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.2. от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на Общински 
съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 483/15.11.2012 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93, взето на заседание на Общински 
съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г., относно педагогическите кадри от Общината, които имат 
право на заплащане на част от транспортните разходи за 2012 г. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 484/15.11.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за периода от 
01.11.2011 г. до 30.10.2012 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 485/15.11.2012 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметство село Баниска за периода от 04.11.2011 
г. до 31.10.2012 г. 

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. № 486/15.11.2012 г., относно: 

Информация за работата на Бисер Йорданов Йончев като Кмет на Кметство село Батишница 
за периода от 01.01.2012 г. до 31.10.2012 г. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 487/15.11.2012 г., относно: 

Информация за дейността на „Обединен спортен клуб тенис на маса, плуване, бадминтон и 
петанка Две могили” – град 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”. 
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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 488/15.11.2012 г., относно: 
Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в Проекти по 
различните оперативни програми. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – 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. № 489/15.11.2012 г., относно: 

Приемане на информация за дейността „Търговия и защита на потребителите” в Община Две 
могили. 

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. № 490/15.11.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Полска култура” в землището на село Чилнов. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 491/15.11.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в град Две могили, Община 
Две могили. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 492/15.11.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост в село Чилнов, Община Две 
могили. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 493/15.11.2012 г., относно: 

Приемане на Информация за дейността на „Общинска собственост” – Дирекция РРУЕППУТ. 
Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 494/16.11.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване 
и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 495/16.11.2012 г., относно: 

Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 
пчелин. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 496/16.11.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Цанева Петрова, живееща в град Две 
могили, на улица „Тодор Каблешков” № 10 

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

                    Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 497/16.11.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитър Данаилов Асенов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 30. 

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

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 499/16.11.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марияна Атанасова Бонева, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Божидар Пламенов Бонев. 

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

                    Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
 

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

могили и са на Ваше разположение от 16.11.2012 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) 


