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О Б ЩИ Н А  ДВ Е  М О Г И ЛИ•  О Б ЛА СТ  Р УСЕ  
 7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 546 
 

14.12.2012 г. 
 

ДО 
 

 

Г-н (г-жа) ................................................. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 512/03.12.2012 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на фицически и 

юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 523/10.12.2012 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 524/10.12.2012 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две 

могили през 2013 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 525/10.12.2012 г., относно: 

Приемане на График за 2013 г., относно изготвяне и представяне на отчетите и 

информациите на редовните заседания на Общински съвет – Две могили. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 531/13.12.2012 г., относно: 

Обособяване на урегулиран поземлен имот между два съществуващи в кв. 34 по 

регулационния план на град Две могили. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 532/13.12.2012 г., относно: 

Приемане на Декларация за достъп до спорт в Община Две могили. 

Докладва: Микерям Адям – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 

общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 
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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 533/14.12.2012 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2013 г. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 534/14.12.2012 г., относно: 

Корекция по бюджета на Община Две могили и актуализация на капиталовите разходи към 

31.12.2012 г. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 535/14.12.2012 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 

и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 537/14.12.2012 г., относно: 

Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за 2012 г. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 538/14.12.2012 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Наместничество село 

Широково и Наместничество село Пепелина за периода от 01.11.2011 г. до 01.11.2012 г. и 

проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 539/14.12.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдие Мъстънова Мехмедова, живееща в 

село Кацелово за раждане на второ дете – Алеф Неджмиева Ахмедова. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

                      Велико великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 540/14.12.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Великова Данчева, живееща в град 

Две могили за раждане на второ дете – Дария Венелинова Данчева. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

                     Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 541/14.12.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емине Али Хаджиолу, живееща в село Каран 

Върбовка. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”.         

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 542/14.12.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Хасан Кяшифов Хасанов, живеещ в село 

Чилнов. 

 Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”.         

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 543/14.12.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Борисова Маринова, живееща в град 

Две могили. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”.         

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 544/14.12.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Капка Найденова Иванова, Славчо Найденов 

Иванов и Младен Найденов Иванов, живеещи в село Бъзовец. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 
 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две 

могили и са на Ваше разположение от 14.12.2012 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 Общинския съвет: 
 

      

____________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


