
 1

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. № 295 
 

 

18.07.2014 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 
четиридесет и първото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.07.2014 
година (петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Докладна записка от Стефка Райкова с вх. № 252/23.06.2014 г., относно: 
Присъждане за 2014 година наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип 
Тотю” на Даниела Любомирова Христова, живееща в град Две могили, на улица „Кирил и 
Методий” № 36. 

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”. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 261/30.06.2014 г., относно: 
Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.12.2013 г. до 
31.05.2014 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател 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. № 266/03.07.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и 
ПП/ на поземлен имот /ПИ/ 105005, ЕКАТТЕ: 57488, местност „Край село” в землището 
на с. Помен, 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”. 

4. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 268/04.07.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през учебната 
2013/ 2014 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”. 
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5. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 269/04.07.2014 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две 
могили през учебната 2013/2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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”. 

6. Докладна записка от Йордан Борисов с вх. № 273/10.07.2014 г., относно: 
Информация за дейността на Обществения посредник на Община Две могили, област Русе 
за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. 

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

7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 275/11.07.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване и Парцеларни планове за техническата инфраструктура /ПУП-ПЗ и 
ПП/ на поземлени имоти /ПИ/ 063014 и 063015, ЕКАТТЕ: 54362, местност „Гюргево” в 
землището на с. Острица, 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”. 

8. Докладна записка от Исмет Османов с вх. № 282/14.07.2014 г., относно: 
Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Чилнов за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 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”. 

9. Докладна записка от Ангелина Начева с вх. № 283/14.07.2014 г., относно: 
Приемане на информация за дейността на Кмета на Кметство село Баниска за периода 
01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 284/14.07.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 285/14.07.2014 г., относно: 
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с начин на трайно ползване 
“Друга селскостопанска територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

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

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 286/14.07.2014 г., относно: 
Изменение на кадастралната карта на гр. Две могили, област Русе за имот с 
идентификатор 20184.39.266 и ликвидиране на съсобственост между община Две могили 
и физически лица 

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

13. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 287/14.07.2014 г., относно: 
Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинската администрация за 
първото шестмесечие на 2014 г. 
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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”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 291/17.07.2014 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен 
сезон 2014-2015г и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на 
Община Две могили. 

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 292/17.07.2014 г., относно: 
Възстановяване право на собственост върху земеделска земя съгласно Решение № 78 от 
16.06.2014 г. на Районен съд – Бяла. 

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

16. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 276/14.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Атидже Алиева Мусова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Симге Юкселова Ешрефова. 

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. № 277/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Николаева Пенчева, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Искрена Искренова Илиева. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – 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. № 278/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Жулиета Петрова Живкова, живееща в град 
Две могили за раждане на второ дете – Самуил Владимиров Димитров. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 279/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мариела Христова Гецова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Емил Петров Гецов. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
20. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 280/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Милко Иванов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Васил Левски” № 24. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 281/14.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емилия Мишева Георгиева, живееща в 
град Две могили, на улица „Русалка” № 1 

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

22. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 290/16.07.2014 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Насков Йорданов, живееща в град 
Две могили, на улица „Вихрен” № 4. 



 4

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 294/18.07.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Катя Ганчева Костадинова, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Николай Николаев Владев. 

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

          Микерям Адям – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
24. 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 18.07.2014 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) 
 


