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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. № 457 
 

21.11.2014 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 седмото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.11.2014 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 Николай Христов с вх. № 420/31.10.2014 г., относно: 

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе. 

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. № 431/06.11.2014 г., относно: Вземане 

решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен 

план /ПУП-ПП/ на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 

„Нетуоркс-България” ООД от републикански път Русе-Велико Търново през поземлен имот 

20184.99.579, 20184.56.191, 20184.57.194, 20184.55.179, 20184.90.179, 20184.55.188, 

20184.47.205 до регулационната граница на град Две могили по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили, 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 Светлозар Донев с вх. № 432/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Професионална гимназия по селско стопанство „К.А.Тимирязев” 

град Две могили за учебната 2013/2014 г. 

Докладва: Пламен Лашев – Член 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. № 434/10.11.2014 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 

Две могили. 

Докладва: Велико Великов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 435/10.11.2014 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в Община Две могили за 2015 година. 

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”. 
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7. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 436/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип град Две могили за 2014 

година. 

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

дейности”. 

8. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 437/10.11.2014 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище село Могилино за 2014 година. 

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

социални дейности”. 

9. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 438/10.11.2014 г., относно: 

Допълнение на Решение № 734 по Протокол № 45/24.10.2014 г., относно Приемане на Културен 

календар на Община Две могили за 2015 година. 

Докладва: Стефка Райкова – Председател 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. № 440/12.11.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Рибарник” в землището на 

село Острица на инвеститор клас В. 

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

конфликти на интереси и други дейности”. 

11. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 441/12.11.2014 г., относно: 

Сключване на предварителен договор за продажба на общински имот в град Две могили. 

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

установяване конфликти на интереси и други дейности”. 

12. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 442/13.11.2014 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – общинска собственост, находящ се 

в град Две могили, на улица „Кирил и Методий” № 14. 

Докладва: Стефка Райкова – 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. № 446/14.11.2014 г., относно: 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с НТП „Друга селскостопанска 

територия” в землището на с. Острица на инвеститор клас В. 

Докладва: Радослав Радев – Член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси и други дейности”. 

14. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 448/17.11.2014 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2014 г.  

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

15. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 452/17.11.2014 г., относно: 

Удължаване на срока на действие на Споразумението за партньорство между общините Борово, 

Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и Регионално сдружение за управление на 

отпадците „Янтра – Лом 2008” във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на 

регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, Област Русе). 

Докладва: Пламен Лашев – Председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 

16. Докладна записка от Николай Христов с вх. № 456/21.11.2014 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в Асоциацията по ВиК – Русе. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална 

политика и евроинтеграция”. 
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17. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 443/13.11.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две 

могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

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

дейности”. 

                     Велико Великов– Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 444/13.11.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Велизар Любомиров Славов, живеещ в село 

Кацелово, на улица „Трети март” № 14. 

Докладва: Стоян Гецов – 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. № 450/17.11.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Бисеров Савов, живеещ в град Две могили, 

на улица „Русалка” № 24. 

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

дейности”. 

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 451/17.10.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Полина Николаева Колева, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Ния Дионисиева Джомакова. 

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

социални дейности”. 

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

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 454/17.11.2014 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова, живееща в град 

Две могили за раждане на първо дете – Селенай Юмерова Мехмедова. 

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

дейности”. 

                     Невена Георгиева– Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

22. 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 21.11.2014 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. 

     

 

Председателстващ Общинския съвет – Две могили: 
 

     

___________________ (Татяна Димитрова Василева) 


