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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. № 573 
 

10.12.2009 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 четвъртото заседание, което ще се 

проведе от 14.00 часа на 18.12.2009 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 548/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.05.2009 г. до 12.11.2009 г. 

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 Байчо Георгиев с вх. № 549/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на График за провеждане на редовните заседания на 

Общински съвет – Две могили през 2010 г. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 550/01.12.2009 г., 

относно: Приемане на График за 2010 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили. 

Докладва: Ахмед Феим – 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. № 555/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на Албена Кирчева Мехмедова, живееща в град Две могили,  

на улица „Дружба” № 10 на еднократна финансова помощ за раждане на първо 

дете – Ясмин Фикретова Мехмедова, родена на 10.11.2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по “Здравеопазване 

и социална политика”.  

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

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 556/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на Росица Иванова Георгиева, живееща в град Две могили,  

на улица „Александър Стамболийски” № 17 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Теодор Радославов Николаев, роден на 17.10.2009 г. 

Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 557/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от набирателната сметка  на 

бюджетната сметка. 

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

финанси”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 564/08.12.2009 г., 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджетна на извънбюджетна 

сметка. 

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

финанси”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 565/08.12.2009 г., 

относно: Определяне на общински гори за осигуряване на дърва за огрев за 

населението на общината през 2010 г. 

Докладва: Никола Николов – Член на Комисията по „Земеделие, гори и 

опазване на околната среда”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 566/08.12.2009 г., 

относно: Споразумения за сътрудничество между Община Две могили, 

Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и библиотеките при 
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НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – град Две могили и НЧ „Светлина” – село 

Чилнов. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

10. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 567/08.12.2009 г., 

относно: Бракуване на отоплително – пламъчно тръбен котел „ГНВ 350”. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

11. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 568/08.12.2009 г., 

относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на 

пасища и мери по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за имот № 000353 по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар 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. № 569/08.12.2009 г., 

относно: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на 

пасища и мери по чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за изграждане на помпени станции и 

съоръжения в имоти № 000213, № 000258 и № 000495 по картата на 

възстановената собственост на земеделската земя в землището на град Две 

могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 570/08.12.2009 г., 

относно: Даване на съгласие за изграждане на Помпена шахта № 3 в имот № 

000270 по картата на възстановената собственост на земеделската земя в 

землището на град Две могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 571/09.12.2009 г., 

относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите 

за обществено ползване за 2010 г. 

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

финанси”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 572/09.12.2009 г., 

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

на Община Две могили за 2009 г. 

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

финанси”.  
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16. 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 11.12.2009 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) 


