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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. № 182 
 

18.05.2010 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 девето заседание, което ще се проведе 

от 13.00 часа на 26.05.2010 година (сряда), в конферентната зала 

на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 160/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Севдалина Илиянова Асенова, живееща в село 

Бъзовец,  на улица „Георги Димитров” № 146 на еднократна финансова 

помощ за раждане на първо дете – Северин Георгиев Сергеев. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 161/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Фетие Юсеинова Шабанова, живееща в село Баниска,  

на улица „Индже войвода” № 12 на еднократна финансова помощ за раждане 

на първо дете – Февзие Юсеинова Османова. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  
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   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 162/13.03.2010 г., 

относно: Отпускане на Мариета Иванова Петрова, живееща в град Две 

могили,  на улица „Огоста” № 13 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Велислав Венциславов Кирилов. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 163/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Аксел Юсеинова Муртезова, живееща в село Помен,  

на улица „Демокрация” № 19 на еднократна финансова помощ за раждане на 

първо дете – Селия Мюрвянова Муртезова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 164/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Емилия Орлинова Руменова, живееща в град Две 

могили, на улица „Неофит Бозвели” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Синем Канерова Шукриева. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 165/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Доцка Маринова Томова, живееща в град Две 

могили, на улица „Хаджи Димитър” № 22 на еднократна финансова помощ 

за раждане на второ дете – Маринела Цветанова Томова. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 166/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на Петя Борисова Диманова, живееща в град Две 

могили, на улица „Стара планина” № 3 на еднократна финансова помощ за 

раждане на второ дете – Лилия Дилянова Диманова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 
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8. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 167/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ахмед Еминов 

Байрактаров, живеещ в град Две могили, на улица „Изгрев” № 12 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 168/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Арифова 

Мехмедова, живееща в село Бъзовец, на улица „Филип Тотю” № 22. 

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

социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 169/13.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Ибишева 

Бейтулова, живееща в село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 175. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 171/15.05.2010 г., 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода от 

12.11.2009 г. – 12.05. 2010 г. 

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. № 172/15.05.2010 

г., относно: Информация за дейността на Кметство село Помен, община Две 

могили, област Русе за  2009 година. 

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. № 173/15.05.2010 

г., относно: Информация за дейността на Читалище „Зора” в село Помен за 

2009 г. и насоки за работата му през 2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 
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14. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 174/15.05.2010 

г., относно: Предоставяне под наем на недвижим имот – частна общинска 

собственост. 

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 175/15.05.2010 

г., относно: Промяна името на Детска ясла „Николчо Чампоев” град Две 

могили. 

Докладва: Никола Николов – Секретар на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

на конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 176/15.05.2010 

г., относно: Продажба на недвижим имот – „Друга селскостопанска 

територия”, имот № 000282 от 2.000 декара по КВС на землището на град 

Две могили, категорията на земята при неполивни условия ІV. 

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

финанси”.  

17. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 177/17.05.2010 

г., относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. 

в Община Две могили. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

18. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 178/17.05.2010 

г., относно: Участието на Община Две могили в проект  “Организиране на 

исторически възстановки от ученици на трансграничните община Калъраш 

(Румъния) и Община Две могили (България) и презентиране на спектаклите 

сред обществеността” по Програма ТГС “България – Румъния” по 

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

19. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 179/17.05.2010 

г., относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между Община Калъраш, окръг Калъраш, Молдова и 

Община Две могили, област Русе, България.  

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

20. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 180/17.05.2010 

г., относно: Приемане на Общински план за развитие на социалните услуги 

за деца и възрастни за 2010 г. в Община Две могили. 
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Докладва: Тодор Куцаров – Член на Комисията по “Здравеопазване и 

социална политика”.  

 21. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 181/17.05.2010 

г., относно: Участие на Община Две могили в съвместен проект по програма 

URBACT ІІ с водеща организация – град Авриг, Република Румъния. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

22. 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 18.05.2010 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) 


