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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. № 43 

 
 

17.01.2014 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 

тридесет и четвъртото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.01.2014 
година (петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 3/03.01.2014 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две 
могили за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 4/03.01.2014 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: Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 12/08.01.2014 г., относно: 

Информация за работата на общинската администрация по административното 
обслужване на физически и юридически лица през 2013 година. 

Докладва: Стефка Райкова – Член 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. № 14/09.01.2014 г., относно: 
Приемане на Годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили за 2014 
година е определяне начини на ползване на дървесината. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 15/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 105 от 
19.12.2013 година на Районен съд – Бяла. 

Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 16/09.01.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 141 от 
12.11.2013 година на Районен съд – Бяла. 

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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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 18/10.01.2014 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор № 18/321/01045 от 12/09/2011 по мярка 321, 
"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект 
„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - І  /Обретеник – Бяла/ - граница 
/Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 
до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път 
RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 ІІІ – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково 
– Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 
до ОК 63 на път  RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе”, сключен 
между Община Две могили и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.” 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 19/10.01.2014 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след 
извършено авансово плащане по договор 18/322/00514 от 26.07.2011 г. по мярка 322 
„Обновяване и развитие на населените места“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа, 
тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, 
Община Две могили, Област Русе”, сключен между Община Две Могили и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 20/10.01.2014 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България”. 
Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 21/10.01.2014 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: 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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 22/13.01.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 24/13.01.2014 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2013 г. и актуализация на плана на 
капиталовите разходи за 2013 г. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 25/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2014 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”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 26/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на общинска администрация по Общинския план за 
младежта за 2013 година. 
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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”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 27/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Общинския план за младежта за 2014 година. 

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”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 28/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Актуализирана Програма за управление на Община Две могили до края на 
мандат 2011 – 2015 година. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/13.01.2014 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за  отдаване под наем на земеделски земи, с начин 
на трайно ползване “Нива”  в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 30/13.01.2014 г., относно: 
Разрешение за изработване на проект за специализиран Подробен устройствен план-план 
за застрояване(ПУП-ПЗ) за обект “Кариера за добив на строителни материали от 
находище”Могилино”,разположена в землището на с.Могилино, Община ДВЕ МОГИЛИ, 
Област Русе. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 31/13.01.2014 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на 
трайно ползване “Полска култура” в землището на с. Батишница , Община Две могили. 

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

20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 32/13.01.2014 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 
2014 г. 

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

21. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 33/13.01.2014 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните в Община Две могили за 2013 година. 

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”. 

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 34/13.01.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Миткова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Мирослав Александров Маринов. 

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

          Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 35/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

24. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 36/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Димитров Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Васил Априлов” № 7. 

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

          Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
25. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 37/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град 
Две могили. 

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

          Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 38/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пламен Иванов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Захари Стоянов” № 17. 

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

         Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 39/13.01.2014 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”. 

28. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 41/15.01.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на „такса битови отпадъци” за 2014 г. на ПГСС 
„К.А.Тимирязев” град Две могили. 

Докладва: 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 17.01.2014 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) 


