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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. № 414 
 

17.10.2014 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 петото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.10.2014 година 

(петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД:   

1. Избор на „Председател на Общинския съвет”. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 377/06.10.2014 г., относно: 

Определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе. 

Докладва: Соня – Неделчева – Нечева – Секретар на Временната комисия по 

„Избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе”. 

3. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 382/13.10.2014 г., относно: 

Промяна саделището на социалната услуга „Център за обществена подкрепа”. 

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

социални дейности”. 

4. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 383/13.10.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили в проекти по различните 

оперативни програми. 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба, регионална политика и евроинтеграция”. 

5. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 384/13.10.2014 г., относно: 

Продажба на „Друга селскостопанска територия” – частна общинска собственост в 

землището на с. Кацелово. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 385/13.10.2014 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – 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. № 389/13.10.2014 г., относно: 

Изменение на Приложение 5.1. от т. 6 на Решение № 570, взето на заседание на 

Общинския съвет с Протокол № 35/12.02.2014 г. 

Докладва: Невена Георгиева – Член на Комисията по „Образование, култура и 

културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на 

гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма”. 



 2

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 393/13.10.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Широково и 

село Пепелина за периода от 01.11.2013 г. до 01.11.2014 г. и проблемите, които стоят пред 

него. 

Докладва: Татяна Василева – 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. № 395/13.10.2014 г., относно: 

Промяна на начина на трайно ползване на част от имот – частна общинска собственост. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

10. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 396/13.10.2014 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на село Острига за 

периода от 2013-2014 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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 Николай Христов с вх. № 397/13.10.2014 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2015 година. 

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”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 398/13.10.2014 г., относно: 

Информация за готовността за почистване на общинската пътна мрежа на Община Две 

могили за зимния период. 

Докладва: Байчо Георгиев – 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. № 399/13.10.2014 г., относно: 

Информация за състоянието на общинския поземлен и горски фонд в Община Две могили. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 408/13.10.2014 г., относно: 

Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен 

тип” на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”. 

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

дейности”. 

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 409/13.10.2014 г., относно: 

Промяна вида на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище” на „Защитено 

жилище за хора с  умствена изостаналост”  

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

дейности”. 

16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 400/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Таня Манолова Илиева, живееща 

в град Две могили за раждане на второ дете – Павел Илиев Михайлов. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 401/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Нутфиева Юсеинова, 

живееща в град Две могили за раждане на второ дете – Асан Акифов Хасанов. 

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

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

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 402/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Ана Билчева Петрова, живееща в 

град Две могили за раждане на второ дете – Николай Десиславов Петров. 

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

социални дейности”. 

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

19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 403/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бахар Илханова Хасанова, 

живееща в село Баниска за раждане на първо дете – Десислав Десиславов Димитров. 

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

дейности”. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 404/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Севдим Ашим Асан, живеещ в 

село Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 146. 

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

дейности”. 

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 405/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Николай Димитров Христов, 

живеещ в град Русе, на улица „Тодор Икономов” № 4. 

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

дейности”. 

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 406/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Недри Ферадов Исуфов, живеещ 

в град Две могили, на улица „Вихрен” № 11. 

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

дейности”. 

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 407/13.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Атанасов Иванов, 

живеещ в село Чилнов, на улица „9-ти Септември” № 17. 

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

социални дейности”. 

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 412/17.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Филчо Иванов Маринов, живеещ 

в село Бъзовец, на улица „Васил Друмев” № 19. 

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

дейности”. 

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

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 413/17.10.2014 г., 

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Азиз Яшаров Юсеинов, живеещ в 

село Баниска, на улица „Баниски Лом” № 93. 

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

дейности”. 

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

26. 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 17.10.2014 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. 
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Председателстващ Общинския съвет – Две могили: 

 

     ___________________ (Айдън Карамехмедов) 


