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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. № 356 
 

20.07.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 319/11.07.2012 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: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 320/11.07.2012 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската 

администрация за периода от 04.11.2011 г. до 30.06.2012 г. 

Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 323/12.07.2012 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 

общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 324/12.07.2012 г., относно: 

Прекратяване дейността на Временната комисия за организиране и провеждане на конкурс 

за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе 

Докладва: Боян Симеонов – 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. № 325/12.07.2012 г., относно: 

Приемане на Информация за дейността на ЦДГ „Първи юни” село Баниска през учебната 

2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за учебната 2012-2013 г. 
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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6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 333/18.07.2012 г., относно: 

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

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 04.11.2011 г. до 

30.06.2012 г.  

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 Николай Христов с вх. № 335/18.07.2012 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили  

за 2011 година 

 Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 336/18.07.2012 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Защитено жилище село Могилино за периода от 

01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. 

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

дейности”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 339/19.07.2012 г., относно: 

Отдаване под наем на „Рибарник” имот № 000242 на Община Две могили в землището на 

село Кацелово. 

Докладва: Радослав Радев – Член 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. № 340/19.07.2012 г., относно: 

Промяна статута на общински имот от публична общинска в частна общинска 

собственост. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 341/19.07.2012 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 с. Острица, Община Две могили. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 342/19.07.2012 г., относно: 
Отдаване под наем на “Рибарник” имот № 026001 и „Рибарник” № 027001 на Община Две 

могили в землището на с. Пепелина. 

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”. 

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 346/20.07.2012 г., относно: 

Отдаване под аренда на имоти № 013016 и № 072001 на Община Две могили в землището 

на село Пепелина за създаване и отглеждане на трайни насаждения. 

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. № 347/20.07.2012 г., относно: 

Информация за образователно – възпитателната работа на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” град Две могили за учебната 2011-2012 г. и проблемите, които стоят пред нея за 

учебната 2012-2013 г. 
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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”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 348/20.07.2012 г., относно: 

Приемане на структурата и числеността на общинска администрация Две могили и 

дейностите към нея , считано от 01.08.2012 г. 

 Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 349/20.07.2012 г., относно: 

Избор на управител на общинско търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 

могили. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

17. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 350/20.07.2012 г., относно: 

Създаване на нова локализационна единица в националния класификатор на настоящите и 

постоянните адреси в Република България в село Острица, 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”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 351/20.07.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурхаят Мюмюнова Мустафова, живееща 

в село Баниска за раждане на първо дете – Мустафа Нурхаятов Мюмюнов 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 352/20.07.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Мехмедова Мехмедова, 

живееща в село Кацелово за раждане на второ дете – Меркан Мехмедов Мехмедов 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – Секретар на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 

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

20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 353/20.07.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Сандева, живееща в 

град Две могили, на улица „Стоян Терзиев” № 9. 

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

дейности”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 354/20.07.2012 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, 

живееща в село Каран Върбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

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

социални дейности”. 

22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 355/20.07.2012 г., относно: 
Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили за 2012 г. и 

определяне начини на ползване на дървесината. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
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23. 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 20.07.2012 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) 


