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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. № 396 
 

08.07.2016 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 

тринадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 15.07.2016 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 363/27.06.2016 г., относно: Избор на 
Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен 
посредник на територията на Община Две могили. 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 365/29.06.2016 г., относно: 

Присъждане за 2016 г. наградата на Общинския съвет – почетния знак „Филип Тотю” на г-н 
Симеон Боянов Стойчев. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 366/29.06.2016 г., относно: Проект 

на Общинска програма за опазване на околната среда на община Две могили 2015-2020 г. и 
Раздел „Лечебни растения” към Общинска програма за опазване на околната среда /2016-2020 
г./ 

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. № 369/30.06.2016 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 
Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 372/04.07.2016 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 78 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет Две 
могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/04.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово, Община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги 
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и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 374/04.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на Сдружение „МИГ Лидер на 
територия Две могили и Иваново”. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/04.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Баниска, 
Община Две могили 

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

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/04.07.2016 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост 
на „Център за обществена подкрепа” град Две могили, област Русе. 

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

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

дейности”. 

10. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 377/04.07.2016 г., относно: 

Изразяване на подкрепа и готовност на съдействие за реализацията на бизнес плана.  
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
11. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 380/04.07.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в ОДК „Д-р Пангелов”, град Две могили през 
учебната 2015-2016 г.  

Докладва: Румен Драков – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 381/05.07.2016 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки на кмета на общината, Председателя и зам. 
Председателя на Общински съвет Две могили за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. 

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

13. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 382/05.07.2016 г., относно: 

Доклад за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през 
учебната 2015/2016 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 384/05.07.2016 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска администрация за периода 
01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 385/05.07.2016 г., относно: 

Сключване на споразумение за сътрудничество с град Яготин, Киевска област, Република 
Украйна. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 386/05.07.2016 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.06.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 
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Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

17. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 387/05.07.2016 г., относно: 

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

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 388/05.07.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Две могили 
2016-2020 година. 

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

социални дейности”. 

19. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 390/06.07.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К.А.Тимирязев” град Две могили през 
учебната 2015/2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 392/06.07.2016 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на извънредно заседание 
на Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 393/08.07.2016 г., относно: 

Кандидатстване на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” – град Две могили с проект 
„Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на латентна отоплителна 
система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 ” и „Лятно кино – 
град Две могили по ПРСР 2014 – 2020. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 394/08.07.2016 г., относно: 

Допълнение на „Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г.  
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 389/06.07.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Снежана Недкова Йорданова, живееща в село 
Помен за раждане на второ дете – Марин Ангелов Маринов. 

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

социални дейности”. 

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

24. 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 08.07.2016 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) 
 


