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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. № 464 
 

19.10.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 444/15.10.2012 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2013 година. 

Докладва: Стефка Райкова – Член 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. № 445/15.10.2012 г., относно: 

Временно преместване на Детска ясла „Радост”. 

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

социални дейности”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 446/15.10.2012 г., относно: 

Допълнение на Актуализирания Общински план за развитие на Община Две могили 2007-

2013 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 447/15.10.2012 г., относно: 
Приемане на Информация за резултатите от участието на Община Две могили в Проекти по 

различните оперативни програми. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 450/17.10.2012 г., относно: 

Присъждане за 2012 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” 

на Иван Цанев Иванов, живеещ в град София, на булевард „Генерал Скобелев” № 41, ет. 2, 

ап. 5. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и 

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

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

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.10.2012 г., относно: 
Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана 

по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Пепелина, Община Две могили. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 

        Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 43/18.10.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 01.01.2012 г. до 

30.09.2012 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 454/18.10.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Кацелово за периода от 01.11.2011 г. до 

30.09.2012 г. 

Докладва: Боян Симеонов – 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. № 455/18.10.2012 г., относно: 

Информация за работата на Кмета на Кметство село Бъзовец, община Две могили. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

10. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 456/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Хасанова Ислямова, живееща в град 

Две могили за раждане на първо дете – Илкер Илхан Неджет. 

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

дейности”. 

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

11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 457/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Богослава Ангелова Иванова, живееща в село 

Баниска за раждане на първо дете – Дария Стефанова Стефанова. 

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

социални дейности”. 

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

12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 458/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренгинар Ниазиева Мехмедова, живееща в 

село Каран Върбовка за раждане на първо дете – Николай Дамянов Гьондров. 

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

социални дейности”. 

          Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 459/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Магда Ангелова Ноева, живееща в град Две 

могили, на улица „Мусала” № 6. 

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

дейности”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 460/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Дочка Великова Иванова, живееща в град Две 

могили, на улица „Цар Освободител” № 18. 

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

дейности”. 

 15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 461/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Даил Юсеин Амиш, живеещ в град Две 

могили, на улица „Места” № 5. 

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

дейности”. 

 16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 462/18.10.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Елмаз Амишева Сюлейманова, живееща в 

село Чилнов, на улица „9-ти септември” № 26. 
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Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 463/19.10.2012 г., относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, 

стопанисвани по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на село Острица, Община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

        Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. 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 19.10.2012 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) 


