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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 486 
 
27.11.2015 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. 55, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията 
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на третото 

(извънредно) заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 04.12.2015 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/24.11.2015 г., относно: 

Информация за 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 второ и трето тримесечие на 2015 година. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 461/24.11.2015 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в Община две могили за 2016 година. 
Докладва: Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 462/24.11.2015 г., относно: 

Продажба на жилищен имот в с. Острица, област Русе. 
Докладва: Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 464/24.11.2015 г., относно: 
Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Чилнов, 
община Две могили. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
живитновъдство и гори”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 465/24.11.2015 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 467/25.11.2015 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2016 г. 
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Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 469/25.11.2015 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили в “Регионална енергийна агенция – 
Русе” – юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 470/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили в Общото събрание на 
Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 471/25.11.2015 г., относно: 
Определяне на представител в Общото събрание на АДО – „Дунав”. 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 472/25.11.2015 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” село Баниска, община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.1. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
         Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 473/25.11.2015 г., относно: 

Определяне състава на Местната комисия към Националния компенсационен жилищен 
фонд. 

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 

12. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 474/26.11.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айлян Селимова Мусова, живееща в село 
Бъзовец за раждане на второ дете – Алев Шенолова Неджмиева. 

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

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
13. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 475/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Илханова Рамаданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Хасан Рамаданов Хасанов. 

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

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
14. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 476/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айджан Юсеинова Кязимова, живееща в 
село Помен за раждане на второ дете – Еркан Мустафов Мустафов. 

Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 477/26.11.2015 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Фахрие Мехмедова Абилова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Сумейра Ерхан Елхан. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 478/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Стойка Георгиева Раднева, живееща в село 
Батишница, на улица „Кирил и Методий” № 8. 

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

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 479/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Радни Иванов Раднев, живеещ в село 
Батишница, на улица „Кирил и Методий” № 8. 

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

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 480/26.11.2015 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Исмаил Сабриев Исмаилов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 144. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 482/26.11.2015 г., относно: 

Отмяна на решение № 974 по протокол № 57/29.09.2015 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

20. 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 27.11.2015 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 Общински съвет – Две могили: 

 
    

     ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 
 


