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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. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

 

Изх. № 610 
 

20.01.2012 г. 
 

ДО 
 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 565/05.01.2012 г., 

относно: Определяне на представители от Община Две могили в МИГ 
ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 566/05.01.2012 г., 

относно: Отчет за изпълнението на Стратегията „Движим се безопасно” по 
пътищата в ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий”, град Две могили, област Русе. 

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”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 567/05.01.2012 г., 

относно: Информация за дейността на специализираното звено КООРС в 
Община Две могили през 2011 г. и насоки за работа през 2012 г. 

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

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 568/06.01.2012 г., 

относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 
№ 1 за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

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 Николай Христов с вх. № 574/09.01.2012 г., 

относно: Вземане решение за учредяване на право на преминаване на кабелна 



 2 

мрежа  СН (средно напрежение) за външно ел. присъединяване от БКТП 
(бетонен комплектен трансформаторен пост) към ВЕЛ (въздушен 
електропровод) 20 КV Баниска.   

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 575/11.01.2012 г., 

относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено 
хранене” за 2011 г. 

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

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 577/11.01.2012 

г., относно: Промяна в състава на Комисията по „Образование, култура и 
културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 
гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и 
туризма” и Комисията по „Териториално устройство и строителство, 
общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – Член 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. № 578/11.01.2012 г., 

относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване 
„Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка. 

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

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 579/11.01.2012 г., 

относно: Продажба на земеделски земи с начин на трайно ползване „Полска 
култура” в землището на село Батишница. 

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

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 580/11.01.2012 г., 

относно: Приемане на „Информация за състоянието и перспективите за 
развитие на спорта в Община Две могили, област Русе през 2011 г. 

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”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 581/11.01.2012 г., 

относно: Културен календар на Община Две могили за 2012 г. 
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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”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 582/11.01.2012 г., 

относно: Информация за работата на общинската администрация по 
административното обслужване на физическите и юридическите лица през 
2011 г. 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 583/11.01.2012 г., 

относно: Преотстъпване правото на ползване на техническо оборудване на 
МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново. 

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

14. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 584/12.01.2012 

г., относно: Приемане на Отчет на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни град Две могили 
за 2011 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, 
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, 
спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 585/12.01.2012 г., 

относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на 
Общината и Кметове на Кметства. 

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

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 586/13.01.2012 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 
собственост в „Болница” село Баниска. 

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

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 587/13.01.2012 г., 

относно: Предоставяне под наем на част от имот – публична общинска 
собственост в „Здравен дом” село Бъзовец. 

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

18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 589/13.01.2012 г., 

относно: Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2011 г. 
Докладва: Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
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19. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 590/13.01.2012 г., 

относно: Информация за дейността на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” град 
Две могили през 2011 г. 

Докладва: Велико Великов – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, 
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, 
спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 593/16.01.2012 г., 

относно: Приемане на Програма за управление на Община Две могили за 
мандат 2011 – 2015 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”. 

   Байчо Георгиев – Председател на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

21. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 594/16.01.2012 г., 

относно: Утвърждаване на щатните бройки в ЦДГ „Св. Св. Кирил и 
Методий” град Две могили, считано от 03.01.2012 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Образование, 
култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, 
проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, 
спорта и туризма”. 

22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 595/16.01.2012 г., 

относно: Общински план за защита при бедствия и аварии на Община Две 
могили през 2012 г. 

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

23. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 599/18.01.2012 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България”. 

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

24. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 600/18.01.2012 г., 

относно: Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива 
България”. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет 
и финанси”. 
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25. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 601/18.01.2012 г., 

относно: Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за 
устройване на постоянен пчелин. 

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

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

26. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 602/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна 
Венелинова Великова, живееща в село Баниска за раждане на първо дете – 
Венелин Свиленов Костадинов. 

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

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

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 603/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Йоана 
Валентинова Стоянова, живееща в град Две могили за раждане на първо дете 
– Даниел Светлозаров Стоянов. 

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

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

28. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 604/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Костова 
Симеонова с ЕГН 3902285338, живееща в село Чилнов. 

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

29. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 605/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Събева 
Ахмедова с ЕГН 4512285311, живееща в град Две могили. 

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

30. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 606/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Борисова 
Тодорова с ЕГН 6405131457, живееща в село Чилнов 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

31. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 607/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Илиянка Иванова 
Илиева с ЕГН 6408065338 и Стефко Петков Ангелов с ЕГН 5408065526, 
живеещи в град Две могили. 

Докладва: Байчо Георгиев – Председател на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 
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32. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 608/18.01.2012 

г., относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Маринова 
Иванова, живееща в град Две могили. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 
„Здравеопазване и социални дейности”. 

33. 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 20.01.2012 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) 


