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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. № 403 
 

07.10.2011 г. 
 

ДО 
 

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

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/29.09.2011 г., 
относно: Отмяна на наши Решения № 1070, № 1071 и № 1072 по Протокол № 

65/20.09.2011 г. 

Становище: Пламен Лашев – Секретар на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 393/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 

село Батишница”.  

Становище: Йордан Великов – Председател на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”.  

3. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 394/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 

село Каран Върбовка”.  

Становище: Огнян Георгиев – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 395/29.09.2011 г., 
относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство 

село Чилнов”. 

Становище: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по 
“Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 397/03.10.2011 г., 
относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 

„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

договор № 18/321/01045 от 13.09.2011 година по мярка 321 за проект 
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„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник- 

Бяла/-граница /Община Борово- Община Две могили/-Батишница-Бъзовец-

RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен 

водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 

1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км3+120 

до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 ОК3 на път RSE 1082 в 

с.Чилнов”. 

Становище: Петър Петров – Председател на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

6. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 398/03.10.2011 г., 
относно: Издаване на запис на заповед от община Две могили в полза на ДФ 

„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по 

договор № 18/322/00514 от 26.07.2011 година по мярка 322 за проект 

„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, 

с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област 

Русе”. 

Становище: Красимир Кунев – Член на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

7. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 399/03.10.2011 г., 
относно: Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и 

Председателя на Общинския съвет – Две могили. 

Становище: Микерям Адям – Член на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

8. Докладна записка от Румен Марков с вх. № 401/04.10.2011 г., 
относно: Продажба на недвижими имоти с начин на трайно ползване „Нива” 

в землището на село Помен. 

Становище: Тодор Куцаров – Секретар на Комисията по “Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 402/06.10.2011 г., 
относно: Решение № 1075 по Протокол № 65/20.09.2011 г. 

Становище: Ахмед Феим – Член на Комисията по “Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, 

нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

10. 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 07.10.2011 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 Общински съвет – Две могили: 
    
    ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 


