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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. № 430 
 

21.09.2012 г. 
 

ДО 
 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 418/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
„Нива” в землището на село Каран Върбовка. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
 2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 419/20.09.2012 г., относно: 

Продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване „Ливада” в землището на село 
Могилино. 

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

        Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 420/20.09.2012 г., относно: 

Промяна на статута на част от общински имот от „публична” в „частна” общинска 
собственост. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 421/20.09.2012 г., относно: 
Информация за състоянието, обезпечеността от индивидуални средства за защита и 
готовността на Постоянната общинска комисия за защита на населението от бедствия, 
аварии и катастрофи в Община Две могили. 

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

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 422/20.09.2012 г., относно: 
Информация относно работата на Отдел „Местни данъци и такси” в общинска 
администрация град Две могили. 

Докладва: Теодор Андреев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 424/20.09.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Мехмедова Мехмедова, живееща 
в село Батишница за раждане на първо дете – Сахра Веждетова Рамаданова. 

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

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 425/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Деница Юлиянова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Кристиян Стефанов Николов. 
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Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 
          Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 426/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севим Рамаданова Хасанова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Икрай Хасанов Идиризов. 

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

          Светлозар Донев – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
9. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 427/20.09.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Тотю Атанасов Калчев, живеещ в град Две 
могили, на улица „Видин” № 14. 

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

         Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 428/20.09.2012 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Минка Петрова Петрова, живееща в град Две 
могили, на улица „Места” № 1. 

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

 11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 429/20.09.2012 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Анка Минкова Йорданова, живееща в град 
Две могили, на улица „Георги Сава Раковски” № 9. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”.  
12. 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 21.09.2012 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) 


