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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. № 120 

 
12.02.2016 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 седмото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 19.02.2016 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/29.01.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и 
осигуряване на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на 
община Две могили, област Русе.  

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

              Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/04.02.2016 г., относно: 
Приемане на списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища. 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/04.02.2016 г., относно: 
Вземане на решение за нанасяне на съществуващ път по КВС на с. Помен в имот № 000206 
с НТП „пасище, храсти” – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Помен. 

Докладва: Светлозар Донев – Член на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/08.02.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и 
продажбата им в 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. № 85/08.02.2016 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на 
общинско предприятие „Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две 
могили, Област Русе. 
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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. № 86/08.02.2016 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2015 г. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 89/08.02.2016 г., относно: 

Приемане Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.22015 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

8. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 92/08.02.2016 г., относно: 
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” – град Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
9. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 111/11.02.2016 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на ОУ „Христо Ботев” – 
село Баниска, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
10. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 114/11.02.2016 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2016 г. на Професионална 
гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” – град Две могили, област Русе. 

Докладва: Румен Марков – 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. № 93/08.02.2016 г., относно: 

Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Две могили в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2015 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/08.02.2016 г., относно: 
Провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: 
Възлагане на обществен превоз на пътници по междуселищните автобусни линии, по 
утвърдената Общинска транспортна схема, квота на Община Две могили. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 95/08.02.2016 г., относно: 
Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на 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”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/08.02.2016 г., относно: 

Приемане на Програма за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 година. 
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по 
„Здравеопазване и социална политика”. 

Мехмед Чолаков – Председетел на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

Румен Марков – Председател на „Комисия по предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности” 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/08.02.2016 г., относно: 
Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД. 

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

Румен Марков – Председател на „Комисия по предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности” 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/08.02.2016 г., относно: 
Отчет за развитието на спорта в Община Две могили през 2015 г. и перспективи за 
развитието на футболните клубове в Община Две могили за 2016 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/08.02.2016 г., относно: 
Приемане на годишен план за ползване на дървесина в община Две могили и определяне 
начини на ползване на дървесината 

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 
и гори”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 101/09.02.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 107/09.02.2016 г., относно: 
Определяне на представител от Общински съвет – Две могили за член на Комисия по 
картотекиране при Община Две могили. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 108/09.02.2016 г., относно: 
Избор на управител на общинско търговско дружество „Черни Лом 2008” ЕООД град Две 
могили. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 109/09.02.2016 г., относно: 
Решение за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, 
находящи се на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на 
земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл. 37и и чл. 37о от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Ивайло Пенев – Член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 
и гори”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/09.02.2016 г., относно: 
Провеждане на процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим 
финансов одит на годишния финансов отчев на „Черни Лом 2008” ЕООД, град Две могили 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 117/11.02.2016 г., относно: 
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя, 
придобита по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Каран Върбовка. 

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

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 102/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Енверов Юсеинов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

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

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 103/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Недкова Димитрова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Тончо Стисков” № 29. 

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

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 104/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град 
Две могили, на улица „Русалка” № 22. 

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

27. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 105/09.02.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Барие Реджебова Ибриямова, живееща в 
град Две могили, на улица „Видин” № 28. 

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 12.02.2016 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) 
 


