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 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

    тел./факс 08141/ 28 44, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 469 
 

09.10.2009 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. 61, ал. 1, 

т. 1 и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, свиквам Общински съвет – Две 

могили на четиридесет и първото заседание, което ще се проведе 

от 14.00 часа на 16.10.2009 година (петък), в Читалището на село 

Баниска, община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 423/25.09.2009 г., 

относно: Снемане от отчет на изпълнените решения на Общинския съвет от 

Общинската администрация за периода 12.11.2007 г. до 31.12.2008 г. 

включително. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 446/07.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на вещи – частна общинска собсвеност на 

„Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  
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3. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 447/07.10.2009 г., 

относно: Приемане на структурата и числеността на персонала в „Център за 

настаняване от семеен тип”, град Две могили и „Защитено жилище”, село 

Могилино, считано от 01.10.2009 г. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

4. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 448/07.10.2009 г., 

относно: Извършени разходи от общинска администрация във връзка с 

процедура по чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на  земеделски 

земи. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 449/07.10.2009 г., 

относно: Върнато за ново разглеждане Решение № 510 по Протокол № 

40/18.09.2009 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 451/07.10.2009 г., 

относно: Отмяна на Решение № 503 по Протокол № 40/18.09.2009 г. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Никола Николов с вх. № 453/07.10.2009 г., 

относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Апелативен съд 

град Велико Търново. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по „Проблемите на 

гражданското общество, предотвратяването и разкриването на конфликти на 

интереси и вероизповеданията”. 

8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 455/08.10.2009 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с дължими такси 

за минало време в ЦДГ „Първи юни” село Баниска. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 459/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на  Приложение 5.1. от Решение № 367 по Протокол № 

31/06.03.2009г. относно педагогическите кадри от общината, които имат право 

на заплащане на част от транспортните разходи за 2009г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

“Образование,  култура и културно-историческо наследство”.  
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10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 460/08.10.2009 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 

собственост. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 461/08.10.2009 г., 

относно: Информация за извършени проверки по Закона за защита на 

потребителите. 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

12. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 462/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 466 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 463/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 468 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 464/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 469 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 465/08.10.2009 г., 

относно: Изменение на Решение № 470 по Протокол № 36 от 17.07.2009 г.. 

Докладва: Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 466/08.10.2009 г., 

относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ ПИ № 143004 „Селскостопанско летище” по КВС на землището 

на град Две могили чрез публично-оповестен конкурс. 

Докладва: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 467/08.10.2009 г., 

относно: Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 468/08.10.2009 г., 

относно: Актуализация на плана за капиталови разходи и промени по бюджета 

на Община Две могили за 2009 г. 

Докладва: Красимир Кунев – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 454/07.10.2009 г., 

относно: Участие на Община Две могили в проект „Нека по-добре да защитим и 

да се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по поречието на река Дунав”. 
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Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

20. 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 09.10.2009 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 Общински съвет – Две могили: 

 

    

    ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 


