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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. № 256 
 

 

24.07.2015 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 петото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 31.07.2015 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 233/03.07.2015 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Две могили 

през учебната 2014/2015 г. и проблемите, които стоят пред нея, за учебната 2015/2016 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”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 234/03.07.2015 г., относно: Приемане 

на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация за периода от 01.01.2014 г. – 30.06.2015 г.  

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 Байчо Георгиев с вх. № 237/08.07.2015 г., относно: Изплащане 

на възнаграждение за оказана от адвокат правна помощ. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 240/13.07.2015 г., относно: Приемане 

на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 

01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 241/13.07.2015 г., относно: Приемане 

на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 

01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 243/16.07.2015 г., относно: Отчет за 

изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската администрация за 

първото шестмесечие на 2015 г. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 246/21.07.2015 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ по приоритетна ос 1 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 

№ 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са 

ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, 

изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, 

включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с финансиране от ИМЗ), специфична 

цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение 

на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение 

по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието; и 

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в 

частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от 

маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта”(с 

финансиране от ЕСФ), специфична цел1: Увеличаване броя на икономически неактивните 

младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили 

предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са 

насочени към продължаване на образованието. 

Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 247/21.07.2015 г., относно: Информация 

за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили през учебната 

2014/2015 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”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 248/22.07.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в град Две могили, община 

Две могили. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/23.07.2015 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

12. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 254/23.07.2015 г., относно: 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” г-жа Величка 

Георгиева Иванова. 

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”. 

13. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 255/23.07.2015 г., относно: 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Две могили и общината” д-р Ангел 

Петков Брайков. 

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”. 



 3

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 251/23.07.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Антонова Христова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Кристиана Христова Христова. 

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

дейности”. 

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

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 252/18.06.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Симеонов Панайотов и Гюлджихан 

Гюлтекинова Ашимова, живеещи в село Чилнов, на улица „Девети септември” № 15. 

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

дейности”. 

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

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 253/18.06.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живеещи в село 

Батишница, на улица „Камчия” № 6. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

17. Избор на Председателстващ за следващото заседание на Общинския съвет. 

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 24.07.2015 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: 

      

_________________ (Байчо Георгиев) 


