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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. № 63 
 

15.02.2013 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. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на двадесет и второто 
заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 22.02.2013 година (петък), в конферентната зала 
на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет от Николай Христов с вх. № 41/07.02.2013 г., относно: Изпълнението на 
бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и състоянието на общинския дълг за на 2012 година 
на община Две могили. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 40/07.02.2013 г., относно: Приемане на 

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. 
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 42/07.02.2013 г., относно: Приемане на 
бюджета на Община Две могили за 2013 година. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
          Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

         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”. 

 ̀          Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

         Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

4. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 39/07.02.2013 г., относно: Приемане на 
Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за периода 22.06.2012 г. до 
31.01.2013 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 43/07.02.2013 г., относно: Изплатени 
командировъчни пари на кмета на общината и Председателя на Общински съвет Две могили. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 45/08.02.2013 г., относно: Изменение 
на Решение № 300 по Протокол № 19/21.12.2012 г. 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”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 51/12.02.2013 г., относно: Сключване 
на договор с „РЕПАК” АД за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 
опаковки от домакинствата, търговските и обществените обекти и промишлеността на 
територията на Община Две могили.  

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 55/13.02.2013 г., относно: 
„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците регион Борово (Бяла, област 
Русе) във връзка с изпълнението на сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-
5112122-С010“14.12.2012. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 29/23.01.2013 г., относно: Приемане на 
Наредба № 24 за условията и редът за изграждане и функциониране на система за наблюдение и 
оценка за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Общинския план за 
регионално развитие на Община Две могили. 

Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 49/11.02.2013 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2012 г. 

Докладва: Боян Симеонов– Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 
политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 50/12.02.2013 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, с начин на трайно 
ползване „Нива” в землището на село Кацелово, Община Две могили. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 
конфликти на интереси и други дейности”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 52/13.02.2013 г., относно: Отчет за 
развитието на спорта в Община Две могили през 2012 година и перспективите за развитието на 
футболните клубове в Община Две могили за 2013 г. 

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”. 

13. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 53/13.02.2013 г., относно: 
Изменение и допълнение на Решение № 297 по Протокол № 18/23.11.2012 г. на Общински съвет – 
Две могили. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 56/13.02.2013 г., относно: Приемане 
на Общински план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2014 година в Община 
Две могили. 
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Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 57/14.02.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща в град 
Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 58/14.02.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиме Вейселова Галибова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Фулйа Галибова Галибова 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Теодор Андреев– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 61/15.02.2013 г., относно: Приемане 

на план за младежта за 2013 година. 
Докладва: Стефка Райкова – Секретар на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското 
общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 

 

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

и са на Ваше разположение от 15.02.2013 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) 


