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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. № 185 
 

 

17.04.2014 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 

осмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.04.2014 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 141/18.03.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба № 7 за реда за придобиване право на собственост и на ограничени 

вещни права, за предоставяне за управление под наем и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост в 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. № 142/18.03.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община Две могили в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 

общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместната дейност на 

Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар 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. № 143/19.03.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения 

ред и сигурност” (КООРС) в Община Две могили през 2013 година и насоки за работа през 

2014 година. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 163/09.04.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 

„Друга посевна площ” в землището на село Каран Бърбовка. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 164/09.04.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 

„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

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

и установяване конфликти на интереси и други дейности”. 
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6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 165/09.04.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 

„Друг вид нива” в землището на град Две могили. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 166/14.04.2014 г., относно: Отчет 

за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и 

възрастни за 2013 година. 

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

дейности”. 

8. Докладна записка от Кремена Любенова с вх. № 167/14.04.2014 г., относно: 

Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013 година. 

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”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 168/14.04.2014 г., относно: 

Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2014 година в Община Две могили. 

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”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 169/14.04.2014 г., относно: 

Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство” село Помен. 

Докладва: Стефка Райкова – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 

регионална политика и евроинтеграция”. 

11. Докладна записка от Александър Иванов с вх. № 170/14.04.2014 г., относно: 

Информация за дейността на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили и Годишен 

финансов отчет за 2013 г. (баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци и 

отчет за собствения капитал). 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 171/14.04.2014 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на 

Кметства. 

Докладва: Татяна Василева – Председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 182/16.04.2014 г., относно: 

Осигуряване на средства за обзавеждане и ремонт на ОУ „Христо Ботев” село Баниска и 

филиал „Снежанка” село Батишница. 

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”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 183/16.04.2014 г., относно: 

Поемане на дългосрочен дълг с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници” за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на административна 

сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” 

№ 14”. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 184/16.04.2014 г., относно: 

Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект „Саниране и основен ремонт на 

административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, находяща се в град Две могили, на улица 

„Кирил и Методий” № 14”. 

Докладва: Боян Симеонов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 172/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Костадинова Иванова, живееща в град 

Две могили за раждане на първо дете – Теодор Тодоров Андреев. 

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

дейности”. 

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

17. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 173/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, живееща в село 

Каран Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

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

дейности”. 

18. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 174/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Ангелов Рашков, живеещ в село 

Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 160. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 175/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Илия Иванов Илиев, живеещ в град Две 

могили, на улица „Люлин” № 9. 

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. № 176/14.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Анифе Мехмедова Салиева, живееща в село 

Чилнов, на улица „Люлин” № 5. 

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

социални дейности”. 

21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 180/16.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Кристина Красимирова Стоянова, живееща в 

град Две могили за раждане на първо дете – Полина Николаева Николова. 

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

дейности”. 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 181/16.04.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Севил Наджиева Ахмедова, живееща в село 

Бъзовец за раждане на второ дете – Мерт Ерджанов Мехмедов. 

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

социални дейности”. 

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

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 17.04.2014 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) 

 


