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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. № 287 
 

15.06.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

 

 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 253/05.06.2012 г., относно: 

Информация за дейността на ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили през 

учебната 2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012-2013 г. 

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”. 

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/06.06.2012 г., относно: 

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

на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 

територията на Община Две могили, област Русе. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

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

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 264/11.06.2012 г., относно: 

Разкриване на Звено за услуги в домашна среда към действащ Домашен социален 

патронаж за предоставяне на социални услуги по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”  по приоритетна ос 5 „Социално 

включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.1 

„Подкрепа на социалната икономика” по схема за безвъзмездна финансова помощ в 

община Две могили. 

 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 268/12.06.2012 г., относно: 

Предложение за запазване статута на СОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Две могили и 

ОУ „Христо Ботев” село Баниска в списъка на средищните училища в Република 

България. 

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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 269/12.06.2012 г., относно: 

Изменение на Приложение 7.1. от т. 8 на Решение № 93 взето на заседание на Общински 

съвет с Протокол № 6/15.02.2012 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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6. Докладна записка от Соня Неделчева – Нечева с вх. № 270/13.06.2012 г., 

относно: Определяне размера на платения годишен отпуск на Председателя на 

Общинския съвет, съгласно чл. 26 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

 Докладва: Татяна Василева – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 273/13.06.2012 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 

финансов отчет за 2011 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци 

и отчет за собствения капитал). 

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

8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 275/15.06.2012 г., относно: 

Възстановяване изплащането на полагаемото се възнаграждение на общински съветници. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 277/15.06.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Посевна площ” в землището на 

село Батишница. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 278/15.06.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000096 на Община Две могили в землището на 

село Острица. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 279/15.06.2012 г., относно: 

Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в землището на село Кацелово. 

Докладва: Стоян Гецов – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/15.06.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Рафие Хасанова Юсеинова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Фуркан Фердиев Зейнелов. 

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

социални дейности”. 

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

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/15.06.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Донева Кръстева, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Теодора Петрова Кръстева. 

 Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 282/15.06.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Валентинова Христова, 

живееща в село Батишница за раждане на първо дете – Сияна Галинова Тодорова. 

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

дейности”. 

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

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 283/15.06.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Ахмед, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Селин Феик Шемси. 
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 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 284/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелиха Исуфова Майрямова, живееща в 

село Батишница, на улица „Вит” № 35. 

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

дейности”. 

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

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 285/15.06.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Венета Димитрова Асенова, живееща в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153. 

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

социални дейности”. 

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

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 286/15.06.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветана Стоянова Димитрова, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Паисий Хилендарски” № 46. 

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

дейности”. 

 19. 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 15.06.2012 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) 


