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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. № 125 
 

20.03.2015 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. 2 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 първото 

заседание, което ще се проведе от 14.00 часа на 27.03.2015 година (петък), в конферентната 
зала на Хотел „Планината”, село Рибарица, Община Тетевен, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 71/20.02.2015 г., относно: : 
Определяне размера на цена за учредено вещно право на ползване върху общински имот в 
землището на село Могилино. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/20.02.2015 г., относно: Продажба 

на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
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. № 73/20.02.2015 г., относно: Приемане 
на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020 
г. на Община Две могили за 2014 г. 

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. № 75/23.02.2015 г., относно: Приемане 
на План за енергийна ефективност на Община Две могили за периода 2014-2024 г. 

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 Николай Христов с вх. № 76/23.02.2015 г., относно: Приемане 
на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 
на Община Две могили за периода 2014-2020 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член 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. № 77/24.02.2015 г., относно: Продажба 
на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в землището на село 
Кацелово. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 
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8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 79/26.02.2015 г., относно: Отчет за 
2014 г., относно изпълнение на Общинската стратегия и Програма за опазване на околната 
среда и Общинската Програма за управление на отпадъците, като неразделна част от нея. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/27.02.2015 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2016-
2018 г. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 87/09.03.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на общински „Рибарник” имот № 000242 в землището на село Кацелово, 
община Две могили. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 92/13.03.2015 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: 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. № 93/13.03.2015 г., относно: 
Предоставяне на проектирани в план за земеразделяне полски пътища, попадащи в масиви за 
ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2015 г.  

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 94/13.03.2015 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 
пчелин. 

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

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 95/13.03.2015 г., относно: Решение 
за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, находящи се на 
територията на община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, 
отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).  

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 105/13.03.2015 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: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 106/13.03.2015 г., относно: 

Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие 
на социалните услуги за деца и възрастни за 2016 година в Община Две могили.  
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Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 107/16.03.2015 г., относно: Избор 
на лице за осъществяване дейностите по управление на горските територии – общинска 
собственост. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 108/16.03.2015 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Баниска, с. Бъзовец, с. Кацелово, с. 
Чилнов и с. Помен Община Две могили. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 120/20.03.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 96/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Шебнем Юсменова Шакирова. 

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

                     Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 97/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Валентинова Куцарова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Тонислав Николаев Куцаров. 

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

                     Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 98/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гергина Данаилова Стоянова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Родопи” № 57. 

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

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 99/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Бейков Йорданов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Осогово” № 17. 

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

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 100/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Правда Асенова Жорова, живееща в град Две 
могили, на улица „Мусала” № 12. 

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

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 101/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село 
Чилнов, на улица „Пирин” № 2. 

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

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 102/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Донка Асенова Демирева, живееща в град Две 
могили, на улица „Радецки” № 22. 
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Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 103/13.03.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Тончо Стискова” № 29. 

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

                     Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
28. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

29. 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 20.03.2015 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 – Две могили: 
 

     

__________________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


