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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. № 147-705 
 

23.03.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 102-660/02.03.2012 г., 

относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

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 Пламен Лашев с вх. № 105-663/05.03.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 650/22.02.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Христо Ботев” село Бъзовец за 2011 година. 
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”. 

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

Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец за 2011 година. 
 Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

 5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 644/17.02.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба № 23 за управление на общинските горски територии 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”. 
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6. Докладна записка от Радослав Радев с вх. № 621/06.02.2012 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 3 за организацията, 
управлението и дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и 
сигурност”. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 653/27.02.2012 г., относно: 
Информация за работата на Кмета на Кметство село Помен за 2011 година. 

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. № 654/27.02.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Читалище „Пробуда – 1927” село Батишница и за 
изразходваните бюджетни средства за 2011 година. 

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”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107-665/05.03.2012 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Светлина – 1927” село Чилнов 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”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111-669/08.03.2012 г., 

относно: Информация за дейността на Читалище „Зора – 1930” село Помен за 2011 г.и 
насоки за работата му 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. Отчет – анализ с вх. № 116-674/13.03.2012 г. за състоянието на престъпността 
и опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117-675/14.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Миланова Христова, 
живуща в град Две могили, на улица „Места” № 14. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 122-680/16.03.2012 г., 

относно: Продажба на имот частна общинска собственост. 
Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 123-681/16.03.2012 г., 

относно: Продажба на имот частна общинска собственост в село Батишница. 
Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 124-682/19.03.2012 г., 

относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището 
на село Могилино. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 125-683/19.03.2012 г., 

относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Изоставена нива” в 
землището на село Могилино. 
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Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 126-684/19.03.2012 г., 

относно: Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в 
землището на село Батишница. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 127-685/19.03.2012 г., 

относно: Отдаване под наем на земеделска земя от остатъчния фонд на Община Две 
могили в землището на село Баниска. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 129-687/19.03.2012 г., 

относно: Допълнение към Решение № 93, прието с Протокол № 6/15.02.2012 г. за 
приемане на бюджета на Община Две могили за 2012 г. 

Докладва: Драгомир Дамянов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 130-688/19.03.2012 г., 

относно: Отчет за 2011 г., 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”. 

21. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 131-689/21.03.2012 г., 

относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и 
възрастни за 2013 г. в Община Две могили. 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 134-692/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова  
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Виктор Владимиров Димитров. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 135-693/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Зелиха Зюлкярова Раимова  
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Юсеин Ибрахимов Юсеинов. 

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

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 136-694/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Назифе Руждиева Адямова  
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Есин Ерханова Адямова. 

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 137-695/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нуршен Мустафова Илиязова, 
живееща в град Две могили за раждане на близнаците – Айсу Талибова Ахмедова и 
Гюлчин Талибова Ахмедова 

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

   Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 
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26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 138-696/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Маргарита Атанасова Стефанова  
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Николай Бончев Маринов. 

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

          Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 139-697/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ 
в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
28. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 140-698/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Дамян Янков Белчев, живеещ в 
град Две могили, на улица „Места” № 12 

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

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
29. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 141-699/23.03.2012 г., 

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

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
30. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 142-700/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анелия Михайлова Маринова, 
живееща в град Две могили, на улица „Места” № 14. 

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

          Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
31. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 143-701/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ивелина Огнянова Павлова, 
живееща в град Две могили, на улица „Георги Бенковски” № 11. 

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

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

32. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 144-702/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Младен Найденов Иванов и 
Славчо Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец, на улица „Димитър Благоев” № 8. 

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

33. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 145-703/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева 
Йорданова, живееща в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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34. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 146-704/23.03.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, 
живееща в село Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
35. 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 23.03.2012 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) 


