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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. № 282 
 

19.07.2013 г. 
 

ДО 
 

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

П О К А Н А 
 

 

 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, свиквам VІ-тия Общински съвет – Две могили на 
двадесет и осмото заседание, което ще се проведе от 15.00 часа на 26.07.2013 година 

(петък), в конферентната зала на хотел „Балкан”, град Габрово, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 250/11.07.2013 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Две могили, област Русе. 
Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 251/12.07.2013 г., относно: Приемане 

на Наредба за изменение 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”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 252/12.07.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода от 

01.11.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 253/12.07.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода от 

01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. и проблемите, които стоят пред него. 

 Докладва: Юсеин Юсеинов – 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. № 254/12.07.2013 г., относно: Отчет за 

изпълнение на решенията на Общински съвет – Две могили от общинската администрация за 

първото шестмесечие на 2013 година. 

 Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 
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6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 255/12.07.2013 г., относно: 
Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” град Две могили за 

първото шестмесечие на 2013 година. 

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

социални дейности”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 256/12.07.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната 2012/ 

2013 г. и проблемите, които стоят пред него 

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”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 257/12.07.2013 г., относно: Продажба 

на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Храсти” в 

землището на село Каран Върбовка. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 258/12.07.2013 г., относно: Продажба 

на имот частна общинска собственост. 

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

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 259/12.07.2013 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 

„Изоставена нива” в землището на село Каран Върбовка. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 
11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 260/12.07.2013 г., относно: Промяна 

статута на общински имот от публична в частна общинска собственост. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 261/12.07.2013 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 

„Храсти” в землището на село Каран Върбовка. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 
13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 262/12.07.2013 г., относно: Отдаване 

под наем на имот частна общинска собственост в 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”. 

14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 263/15.07.2013 г., относно: 
Приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура в Община Две могили. 

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”. 

15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 264/15.07.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хюлия Сунаева Илмиева, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Ведат Илмиев Веждиев. 

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

социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 265/15.07.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Хатидже Ахмедова Билялова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Юмит Юсменов Шакиров. 

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

дейности”. 

          Велико Великов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 266/15.07.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Стефанова Атанасова, живееща в село 

Чилнов, на улица „Пирин” № 2. 

 Докладва: Стоян Гецов – 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. № 267/15.07.2013 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юлмие Ахмед Кадир, живееща в град Русе и Васил 

Петков Ангелов, живеещ в град Две могили. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 268/15.07.2013 г., относно: Приемане 

на Отчет за дейността на обществения посредник при Община Две могили за периода от 

01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 
20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 271/15.07.2013 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 416 по Протокол № 27/27.06.2013 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 272/15.07.2013 г., относно: 
Върнато за ново разглеждане наше Решение № 417 по Протокол № 27/27.06.2013 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

22. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 273/15.07.2013 г., относно: 
Обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот в кв. 31 по плана на село Могилино. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

23. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 274/15.07.2013 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили 

през учебната 2012/ 2013 г. и проблемите, които стоят пред него 

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”. 
 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – 

Две могили и са на Ваше разположение от 19.07.2013 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) 


