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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. № 325 
 

 

15.08.2014 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 
четиридесет и второто заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 22.08.2014 

година (петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 269/04.07.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 

могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 305/07.08.2014 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две 

могили, област Русе. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
3. Докладна записка от Стоян Гецов с вх. № 306/07.08.2014 г., относно: 

Продажба на „Друга изкуствена водна площ” – частна общинска собственост в село 

Кацелово. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
4. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 308/08.08.2014 г., относно: 

Предсрочно освобождаване на Христина Димитрова Ефтимова като „Председател на 

Общинския съвет” в Община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 309/08.08.2014 г., относно: 
Продажба на „Друг вид земеделска земя” – частна общинска собственост в град Две 

могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 310/08.08.2014 г., относно: 

Продажба на „Рибарник” – частна общинска собственост в землището на село Помен. 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
7. Докладна записка от Георги Георгиев с вх. № 311/11.08.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 

от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

8. Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 312/11.08.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 

периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

9. Доклад от Николай Христов с вх. № 313/11.08.2014 г., относно: Изпълнението 

на бюджета, сметки за средства от Европейския съюз, други сметки и дейности и 

състоянието на общинския дълг за периода – 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. на Община Две 

могили. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 314/11.08.2014 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.08.2014 г. и актуализация на плана 

за капиталовите разходи за 2014 година. 

Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 315/11.08.2014 г., относно: 
Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” 

за учебната 2014/2015 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”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 318/11.08.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 45 от 

31.03.2014 година на Районен съд – Бяла.  
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 324/13.08.2014 г., относно: 

Обособяване на самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване „Друга 

селскостопанска територия” от имот № 000392 – пасище, мера. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 320/11.08.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Богданова Богданова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Елинор Златкова Иванова. 

Докладва: Стоян Гецов – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 321/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Стоянова Малева, живееща в село 

Батишница за раждане на първо дете – Александра Каменова Тодорова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

          Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 322/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мусине Мюмюнова Исаева, живееща в 

село Батишница за раждане на близнаци – Мерт Нихатов Асанов и Мелиса Нихатова 

Асанова. 

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

дейности”. 

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 323/11.08.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Данаилова Алексиева, живееща в 

село Баниска за раждане на първо дете – Емили Светлинова Севдалинова. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

18. 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 15.08.2014 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) 
 


