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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. № 309 
 

13.08.2010 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 петдесет и второто заседание, което ще се проведе 

от 14.00 часа на 20.08.2010 година (петък), в конферентната зала 

на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Красимир Кунев с вх. № 296/09.08.2010 г., 

относно: Присъждане за 2010 година наградата на Общинския съвет – 

почетния знак „Филип Тотю” на Иван Стоянов Андреев, живеещ в град Две 

могили, на улица “Филип Тотю” № 17 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Символика”. 

2. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 297/10.08.2010 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 

хранене” за първото полугодие на 2010 г. 
Докладва:  Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

3. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 300/11.08.2010 

г., относно: Изменение на Решение № 558 по Протокол № 43/20.11.2009 г. 

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

финанси”. 
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4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 303/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 6 за условията и реда на съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Две могили, област 

Русе – второ четене. 

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

финанси”. 

Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

5. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 304/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 19 за организацията и дейността на 

клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на 

територията на Община Две могили, област Русе – второ четене. 

Докладва: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

6. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 305/12.08.2010 г., 

относно: Приемане на Наредба № 18 за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. 

Докладва: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

7. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 306/12.08.2010 г., 

относно: Одобряване на проект за Споразумение за партньорство и 

сътрудничество между община Две могили, Република България и община  

Биелск Подласки, Република Полша.           

Докладва: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

8. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 307/12.08.2010 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки,маломерните и слетите 

паралелки  в сектор "Образование" за учебната 2010/2011г. на територията на 

община Две могили, считано от 15.09.2010 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Секретар на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

9. Докладна записка от Драгомир Дамянов с вх. № 308/12.08.2010 г., 

относно: Приемане актуализирания бюджет на Община Две могили за 2010 

г. 

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

финанси”.  

Йордан Великов – Председател на Комисията по 

“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 
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самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и 

евроинтеграция”.  

Велко Иванов – Председател на Комисията по 

„Земеделие, гори и опазване на околната среда”. 

Светлозар Донев – Председател на Комисията по 

„Образование, култура и културно-историческо наследство”. 

Ахмед Феим – Председател на Комисията по 

“Здравеопазване и социална политика”.  

Велико Стефанов – Председател на Комисията по 

„Законност, обществен ред и сигурност”. 

Микерям Адям – Председател на Комисията по 

“Проблемите на гражданското общество, предотвратяването и разкриването 

конфликти на интереси и вероизповеданията”. 

Огнян Георгиев –  Председател на Комисията по 

„Проблемите на децата, младежта, спорта и туризма”. 

10. 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 13.08.2010 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) 


