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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. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 141 
 

17.02.2017 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 двадесет и третото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.02.2017 година (вторник), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 130/16.02.2017 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2015 г.  
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 88/08.02.2017 г., относно: Приемане 
на План за стопанисване, експлоатация и поддържане на Активите и Програма за опазване на 
околната среда на „ВиК” ООД град Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 32/30.01.2017 г., относно: Годишен 

отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015 - 
2019 година за 2016 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/31.01.2017 г., относно: Вземане 

решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на 
план за улична регулация от ОТ 246 до ОТ 251 /ИПУР/ и Изменение план за регулация /ИПР/ на 
УПИ ХІІІ-1057, кв. 59 по плана на гр. Две могили по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/03.02.2017 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка на 
защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/08.02.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с явно 
наддаване.  
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Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/08.02.2017 г., относно: Продажба 
на имот – 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”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/08.02.2017 г., относно: Отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с явно 
наддаване. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/08.02.2017 г., относно: Приемане 
на Общински план за младежта за 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/08.02.2017 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 2016 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 91/10.02.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 
периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/10.02.2017 г., относно: 

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства. 
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 120/14.02.2017 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в землището на с. Бъзовец. 
Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 121/14.02.2017 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 
четвъртото тримесечие на 2016 година. 

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

финанси”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 122/14.02.2017 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2016 г. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
16. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 131/16.02.2017 г., относно: 

Изменение на т. 1.1. от Решение № 17 по Протокол № 2/24.11.2015 година. 
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 139/16.02.2017 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 (ЗСПЗЗ). 
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Докладва: Ивайло Иванов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 140/16.02.2017 г., относно: 

Изменение на точка 5 от Решение № 36 взето на заседание на Общински съвет Две могили с 
Протокол № 04/19.12.2007 г.   

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
19. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 78/08.02.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мирела Антонова Любенова, живееща в град 
Две могили за раждане на трето дете – Антоанета Любчева Живкова. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

20. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 79/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дамяна Галева Асенова, живееща в град Две 
могили за раждане на първо дете – Стефан Николаев Филчев 

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

дейности”. 

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

21. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 80/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Пенчо Йорданов Атанасов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 22. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 81/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Асенов Ангелов, живеещ в село 
Бъзовец, на улица „Георги Димитров” № 153. 

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

дейности”. 

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

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 82/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Данаил Ненов Иванов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Васил Друмев” № 12. 

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

социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 83/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща в 
град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

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

дейности”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 87/08.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Албена Здравкова Асенова, живееща в град Две 
могили, на улица „Русалка” № 30. 

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

дейности”. 

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 127/16.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Тихомира Йорданова Недялкова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Божидара Красенова Недялкова. 

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

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 128/16.02.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Янков Йорданов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Места” № 82. 

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

социални дейности”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 123/16.02.2017 г., относно: 

Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020” на Сдружение „МИГ-ЛИДЕР 
на територия Две могили и Иваново". 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 129/16.02.2017 г., относно: Искане 

с вх. № 10 от 31.01.2017 г. за осигуряване на финансови средства във връзка с кандидатстване 
на „МИГ ЛИДЕР на територия Две могили и Иваново” по Подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. 

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

30. 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 17.02.2017 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: 

   

  

     ______________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


