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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. № 224 
 

 

25.06.2010 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. 57, 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 петдесетото заседание, което ще се проведе от 13.00 

часа на 02.07.2010 година (петък), в конферентната зала на 

Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 195/31.05.2010 г., 

относно: Потвърждаване/определяне представител на Общинския съвет в 

Община Две могили в Областния съвет за развитие на Област Русе. 

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. № 196/31.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Кадир 

Реджеб, живееща в село Батишница, на улица „Възраждане” № 34. 

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

социална политика”.  
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   Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 197/31.05.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова 

Петрова, живееща в град Две могили, на улица „Места” № 1. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 198/31.05.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 

за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на 

социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, 

производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на 

община Две могили, област Русе 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 205/09.06.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Св. св. Кирил и 

Методий” град Две могили през учебната 2009/2010 година и проблемите, 

които стоят пред нея за учебната 2010/2011 година. 
Докладва: Петър Петров – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 206/09.06.2010 г., 

относно: Информация за образователно-възпитателната работа в ОУ 

„Христо Ботев” село Баниска през учебната 2009/2010 година. 
Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 207/09.06.2010 г., 

относно: Информация за резултатите от дейността в ЦДГ „Първи юни” село 

Баниска през учебната 2009/2010 година. 
Докладва: Сезер Сабах – Член на Комисията по „Образование, 

култура и културно-историческо наследство”. 

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 208/15.06.2010 г., 

относно: Отчет за изпълнение на Общинска стратегия за закрила на детето за 

2009 г. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 210/18.06.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Кметство село Баниска, община Две 

могили, област Русе през последната година.  
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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”.  

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 214/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 

Симеонова и Петко Михов Симеонов, живеещи в село Чилнов, на улица 

„Паисий Хилендарски” № 3. 

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

социална политика”. 

  Йордан Великов – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 215/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие 

Сюлейманова Сюлейманова, живееща в град Две могили, на улица „Генерал 

Радецки” № 18. 

Докладва: Красимир Кунев – Секретар на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 216/24.06.2010 г., 

относно: Отпускане на Пламена Миткова Димитрова, живееща в град Две 

могили, на улица „Хаджи Димитър” № 8 на еднократна финансова помощ за 

раждане на първо дете – Рая Радостинова Тодорова. 

Докладва: Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

   Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

13. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 233/30.06.2010 

г., относно: Изменение и допълнение на Актуализирания общински план за 

регионално развитие на община Две могили 2007 г. – 2013 г. 

Докладва: Огнян Георгиев – 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. № 221/25.06.2010 

г., относно: Участие на община Две могили в: "Проект за кандидатстване на 

Община Две Могили по схема за предоставяне  на безвъзмездна финансова 

помощ BG 161PO 001/4,1-0,3/2010 "Подкрепа за прилагане на мерките за 

енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 

малки общини. Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество; 

Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции" 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 
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15. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 222/25.06.2010 

г., относно: Приемане на Декларация за ограничаване, контролиране и 

санкциониране отглеждането и разпространението на генетично 

модифицирани организми (ГМО) на територията на Община Две могили, 

област Русе 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

16. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 223/25.06.2010 

г., относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на 

кметство” село Каран Върбовка 

Докладва: Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

17. 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 25.06.2010 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) 


