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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. № 363 
 

 

19.09.2014 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. 2 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 третото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.09.2014 година 
(петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 
Докладва: Пламен Лашев – Председател на Временната комисия по Избор на 

„Председател на Общинския съвет”. 
2. Докладна записка от Пламен Лашев с вх. № 342/05.09.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 692 по Протокол № 42/22.08.2014 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 Пламен Лашев с вх. № 343/05.09.2014 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 694 по Протокол № 42/22.08.2014 г. 
Докладва: Юсеин Юсеинов – Член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, 
регионална политика и евроинтеграция”. 

4. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 345/08.09.2014 г., относно: 

Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – Русе. 

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

5. Докладна записка от Боян Симеонов с вх. № 346/08.09.2014 г., относно: 
Промяна в броя и състава на Комисията по „Здравеопазване и социална политика” и 
Комисията по „Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други 
дейности”. 

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 Николай Христов с вх. № 347/09.09.2014 г., относно: 
Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 000135, ЕКАТТЕ: 36364 в 
землището на с. Каран Върбовка, община Две могили, област Русе. 
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Докладва: Стефка Райкова – 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. № 354/12.09.2014 г., относно: 

Приемане на Общински план за действие при бедствие. 
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 Михаил Трифонов с вх. № 355/12.09.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.11.2013 г. до 15.09.2014 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 Николай Христов с вх. № 356/12.09.2014 г., относно: 
Извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 и чл. 
112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 
могили, област Русе за второто тримесечие на 2014 г. 

Докладва: Невена Георгиева– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
10. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 357/12.09.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 
от 01.08.2013 г. до 31.08.2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 358/15.09.2014 г., относно: 

Одобряване на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили 
за периода 2015-2017 година. 

Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 362/19.09.2014 г., относно: 

Поемане на краткосрочен дълг във връзка с чл. 5, ал. 3 от Закона за общинския дълг и 
писмо на МРР № 990021563/17.09.2014 г. 

Докладва: Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 349/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, 
живееща в град Две могили за раждане на първо дете – Ева Красенова Недялкова. 

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

          Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 350/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Асен Страхилов Малъкчиев, 
живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 2А. 

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

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 351/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Себаатин Хасанов Яшаров, 
живееща в село Кацелово, на улица „Родопи” № 57. 

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

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



 3

15. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 352/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ибриям Мехмедов Ибриямов, 
живеещ в град Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 353/11.09.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефана Пройнова Христова, 
живееща в град Две могили, на улица „Дружба” № 4. 

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

                     Микерям Адям– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. 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 19.09.2014 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. 

     
         Общински съветник: 

      

 

___________________ (Юсеин Ахмедов Юсеинов) 
 


