
 1

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. № 361 
 
16.06.2016 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 VІI-мия Общински съвет – Две могили на 

дванадесетото заседание, което ще се проведе от 7.30 часа на 24.06.2016 година (петък), 
в посетителския център на пещера „Орлова чука”, Община Две могили (в случай на валежи 
заседанието ще се проведе от 9.00 часа в конферентната зала на Община Две могили), при 
следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 292/14.05.2016 г., относно: 
Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 
„Център за обществена подкрепа” – град Две могили за 2015 г.  

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

2. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 295/16.05.2016 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Детска ясла „Радост” – град Две могили за 
периода м. септември 2015 г. до м. май 2016 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 329/09.06.2016 г., относно: 
Безвъзмездно предоставяне на вещи – частна общинска собственост на Областна дирекция 
на МВР град Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 330/10.06.2016 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - 
План за застрояване  /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 20184.8.282 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Две могили,  община Две 
могили, област Русе. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 331/10.06.2016 г., относно: 

Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 
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Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 334/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решения №№ 79; 170; 171; 208 и 240 на Общински съвет Две могили. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 335/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 239, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 240, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на Решение № 241, взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 11/27.05.2016 г. 

Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/10.06.2016 г., относно: 

Изменение на определено арендно плащане по Договор за аренда № 444/30.07.2015 г. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 340/13.06.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Първи юни”, село Баниска през 
2015/2016 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/14.06.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/14.06.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с 
явно наддаване. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

14. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 349/14.06.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две 
могили през учебната 2015/2016 година и проблемите, които стоят пред нея. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 350/14.06.2016 г., относно: 

Стратегия за развитието на Общинско търговско дружество „Черни лом 2008” ЕООД, град 
Две могили за периода 2016-2020 година. 

Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/14.06.2016 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 четвърто тримесечие на 2015 година. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/14.06.2016 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 първото тримесечие на 2016 година. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/15.06.2016 г., относно: 

Отчет за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две могили” за сезон 
2015-2016 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/15.06.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Баниска, Община Две могили, 
област Русе. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/15.06.2016 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и 

други дейности”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/15.06.2016 г., относно: 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Батишница, Община Две 
могили. 

Докладва: Севгюл Юмерова – член на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 357/15.06.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили към Фонд „Социална закрила” към Министерство 
на труда и социалната политика. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

23. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 358/15.06.2016 г., относно: 

Информация за работата на Кметство село Кацелово за периода 01.05.2015 г. до 31.05.2016 
г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 343/14.06.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюжгян Мюзекярова Енверова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Беркин Бейхан Бедри. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 344/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Билгян Хълми Юсеинова, живееща в град 
Две могили за раждане на първо дете – Есин Юсеинова Юсеинова. 

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

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 345/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Георгиева Владимирова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Самуил Теодоров Бонев. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

27. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 346/14.06.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марин Йосифов Маринов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Александър Стамболийски” № 16. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване 

и социални дейности”. 

28. 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 17.06.2016 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) 
 


