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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. № …….. 

 

17.08.2015 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 петдесет и шестото 

заседание, което ще се проведе от 14.00 часа на 21.08.2015 година (петък), в конферентната 
зала на хотел „Елит”, град Балчик, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 267/10.08.2015 г., относно: Проверка 
социалното осигуряване на общинските съветници за мандат 2011-2015 година. 

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

3. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 268/10.08.2015 г., относно: Приемане на 
Правилник за изменение на Правилник № 5 за организацията и дейността на Обществения посредник, 
действащ на територията на 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”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 272/10.08.2015 г., относно: Промени по 
бюджета на Община Две могили към 31.08.2015 г. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 274/11.08.2015 г., относно: Утвърждаване 

на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2015/2016 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”. 
 6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 276/12.08.2015 г., относно: Кандидатстване 
на Община Две могили по проект в партньорство с Фондация „Разпространение на знание и социални 
дейности – Авицена” със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България” № 31, офис № 2, 
с ЕИК 176026792, представлявано от Йорданка Анастасова Андреева – Управител по процедура  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 «АКТИВНИ» към Оперативна 
Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. 

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

7. Докладна записка от Дончо Донев с вх. № 280/12.08.2015 г., относно: Вземане на решение 
за обявяване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Народно читалище”, 
находящ се в с. Баниска за частна общинска собственост по реда на чл.6, ал.1 от Закона за общинска 
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собственост и участие на читалище „Н.Й.Вапцаров -1914” с.Баниска по мярка „Обновяване и развитие 
на населените места” по програма развитие на селските райони последваш 2014 – 2020 год. 

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 Айдън Карамехмедов с вх. № 269/10.08.2015 г., относно: Отпускане 
на еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, на улица 
„Русалка” № 24. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. 
                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 270/10.08.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Йорданка Светославова Петрова, живееща в град Две могили за 
раждане на второ дете – Светослава Пламенова Петрова. 

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

                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 271/10.08.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Айше Идиризова Салимова, живееща в град Две могили за раждане 
на близнаци – Алимджан Салим Алим и Семих Салим Алим. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. 
                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 277/12.08.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ в село Бъзовец, на улица „Васил 
Друмев” № 19. 

Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. 
                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 278/12.08.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Янка Борисова Йорданова, живееща в село Чилнов, на улица „Вела 
Пискова” № 3. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. 
                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 282/13.08.2015 г., относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Нилюфяр Бейтулова Бейтулова, живееща в село Бъзовец за раждане 
на първо дете – Емир Зейнелов Зейнелов. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални дейности”. 
                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

15. 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 17.08.2015 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. 
     

       Председателстващ Общинския съвет: 

      

 

 

_________________ (Айдън Карамехмедов) 


