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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. № 94 
 

 

21.02.2014 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 тридесет и 

шестото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.02.2014 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 69/12.02.2014 г., относно: 

Приемане на годишен план на действие по изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2015 г. в Община Две могили. 

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

2. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 70/13.02.2014 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2013 г. 
Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 71/14.02.2014 г., относно: Отчет 

за развитието на спорта в Община Две могили през 2013 г. и перспективите за развитието на 
футболните клубове в Община Две могили за 2014 г. 

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

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 72/14.02.2014 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната 
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2013 г. 

Докладва: 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”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 73/14.02.2014 г., относно: Избор 
на лице за осъществяване дейностите по управлението на горските територии – общинска 
собственост. 

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

6. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 75/17.02.2014 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на СОУ ”Св. Св. 
Кирил и Методий” град Две могили. 
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Докладва: Байчо Георгиев – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

7. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 77/17.02.2014 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2014 година на ОУ ”Христо 
Ботев” село Баниска. 

Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 78/17.02.2014 г., относно: 
Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 
пчелин. 

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

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 80/17.02.2014 г., относно: 
Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2015-
2017 г. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 83/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сибел Бехтиева Насуфова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Неджибе Назифова Саамиева. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
11. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 84/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Георгиева Йорданова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Людмила Юлианова Йорданова. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 85/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Иванова Цанкова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Слав Мартинов Коев. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 86/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цанка Василева Маринова, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

                     Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 87/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живееща в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

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

                     Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
15. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 88/17.02.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Саиме Исуф Ибиш, живееща в град Две 
могили, на улица „Видин” № 15. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 
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          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 89/17.02.2014 г., относно: 

Изплатени командировъчни пари на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския 
съвет. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 91/13.01.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ирена Боянова Янкова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Бранислав Пламенов Иванов. 

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

                    Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 93/21.02.2014 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 села Баниска, Община Две могили. 

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

19. 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 21.02.2014 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) 
 


