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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. № 161 
 

 

24.04.2015 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 второто заседание, което ще се проведе от 10.00 часа на 30.04.2015 година 
(четвъртък), в сградата на читалището в село Баниска, Община Две могили, при следния 
проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
2. Отчет – анализ с вх. № 78/26.02.2015 г. за състоянието на престъпността и 

опазването на обществения ред на територията на РУ „Полиция” – град Две могили. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 109/17.03.2015 г., относно: 

Доклад на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1919” град Две могили за осъществената 
читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 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”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 110/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Пробуда – 1927” село Батишница за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 111/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Селско събуждане – 1899” село Могилино за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 112/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1928” село Бъзовец за осъществената читалищна дейност и 
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изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 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”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 113/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Зора – 1930” село Помен за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 114/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1914” село Баниска за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 115/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Христо Ботев – 1927” село Широково за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 116/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Отец Паисий – 1912” село Острица за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 117/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Развитие – 1908” село Каран Върбовка за осъществената читалищна 
дейност и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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. № 118/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1902” село Кацелово за осъществената читалищна дейност 
и изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 

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”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 119/17.03.2015 г., относно: 
Доклад на НЧ „Светлина – 1927” село Чилнов за осъществената читалищна дейност и 
изразходваните от бюджета средства през предходната година в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 г. 
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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 Йордан Борисов с вх. № 127/01.04.2015 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за 
периода 02.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 133/07.04.2015 г., относно: 
Приемане на Наредба № 26 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на 
незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Две могили. 

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 Георги Малев с вх. № 135/09.04.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец през 
последната година 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”. 

17. Докладна записка от Бисер Йончев с вх. № 137/15.04.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Батишница за 
периода от 01.04.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

18. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 138/15.04.2015 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
от 01.07.2014 г. до 31.03.2015 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 140/16.04.2015 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на община Две могили по реда на чл. 
125, ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Две могили, област Русе за първото тримесечие на 2015 година. 

Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 141/17.04.2015 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план 
/ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 
000169, ПИ 000170 и ПИ 000136, План за регулация  /ПР/ на ПИ 063014, ПИ 063015 и ПИ 
063163, местност „Гюргево”, землище на с. Острица, 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”. 

21. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 144/20.04.2015 г., относно: 
Продажба на „друг вид нива” – частна общинска собственост в гр. Две могили.  

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
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22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 145/20.04.2015 г., относно: 
Допълнително споразумение към договор за наем. 

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

23. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 146/20.04.2015 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот между два съществуващи в 
кв.34 по регулационния план на гр. Две могили. 

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

24. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 147/20.04.2015 г., относно: 
Приемане на „Система за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и 
информационното осигуряване на Общинския план за развитие на Община Две могили за 
периода 2014-2020 г.” 

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

25. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 148/21.04.2015 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за деца 
и възрастни за 2014 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

26. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 149/21.04.2015 г., относно: 
Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. 

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”. 

27. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 150/21.04.2015 г., относно: 
Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 г. в Община Две могили. 

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”. 

28. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 151/21.04.2015 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 и с. Бъзовец. 

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

29. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 152/22.04.2015 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 836 по Протокол № 51/27.03.2015 г. 

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

30. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 154/22.04.2015 г., относно: 
Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
31. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 156/22.04.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Алиме Раамиева Моллова, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Рабие Нуриева Юсеинова. 

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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32. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 157/22.04.2015 г., 
относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Кадрие Лютфиева Юсеин, 
живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Лютфиджан Хюсеин Раиф. 

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

дейности”. 
          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
33. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 158/22.04.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нора Валериева Атанасова, 
живееща в град Две могили, на улица „Радецки” № 14. 

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
34. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 159/22.04.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йонко Красимиров Ангелов, 
живеещ в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 132. 

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
35. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 160/22.04.2015 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йорданка Николаева Алексиева, 
живееща в град Две могили, на улица „Тодор Каблешков” № 27. 

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

          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
36. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 
37. 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 24.04.2015 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: 
      
 

__________ (Соня Неделчева – Нечева) 
 


