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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. № 406 
 

24.08.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 
 
 

  
 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 338/19.07.2012 г., относно: 

Предложение за промяна на статута и финансирането на Професионална гимназия по 
селско стопанство „К.А.Тимирязев” град Две могили. 

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”. 

 2. Отчет от Николай Христов с вх. № 372/06.08.2012 г., относно: Изпълнението 
на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за 
второто тримесечие на 2012 година на Община Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 373/06.08.2012 г., относно: 

Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския 
съвет. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 379/15.08.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за символиката, за 
именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците  и 
другите възпоменателни знаци 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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 380/15.08.2012 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение 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: Юсеин Юсеинов – Член 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. № 382/15.08.2012 г., относно: 

Избор на нов председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална 
политика” към Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Татяна Василева – 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 Христина Ефтимова с вх. № 386/17.08.2012 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 388/20.08.2012 г., относно: 

Поемане на общински дълг под формата на финансов лизинг за закупуване на автомобил. 
Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 390/21.08.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Друга посевна площ” в землището на село Могилино. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 391/21.08.2012 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинската стратегия за закрила на детето за 2011 година. 
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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 392/21.08.2012 г., относно: 

Промяна на статута на част от имот от „публична” в „частна” общинска собственост. 
Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 393/21.08.2012 г., относно: 

Резултатите от дейността на ОДК „д-р Димитър Пангелов” град Две могили през учебната 
2011-2012 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”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 394/21.08.2012 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2012 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2012 г. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 395/23.08.2012 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2012-2013г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 396/24.08.2012 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: 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. № 397/24.08.2012 г., относно: 
Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 
за учебната 2012/2013 учебна година на територията на 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”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 399/24.08.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ралица Любомирова Страхилова, живееща 
в град Две могили за раждане на първо дете – Микаел Станиславов Станчев. 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 400/24.08.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Лъчезарова Коцева, живееща в 
град Русе за раждане на първо дете – Лъчезара Иванова Иванова. 

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

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 401/24.08.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Диянова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Магдалена Емилова Йорданова. 

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

          Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 402/24.08.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Севдалиева Мустафова, живееща в 
село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 190. 

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

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 403/24.08.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ерджан Мехмедов Мюймюнов, 
живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 82. 

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

          Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 404/24.08.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Иванова Цветанова, живееща в 
село Баниска , на улица „Александър Стамболийски” № 23. 

Докладва: Радослав Радев – 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. № 405/24.08.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Янка Асенова Яшкова, живееща в град Две 
могили , на улица „Върбан войвода” № 1. 

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
24. 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 24.08.2012 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) 


