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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. № 180 
 

17.03.2017 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 четвъртото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.03.2017 година (петък), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 145/24.02.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение 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”. 
2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 147/01.03.2017 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2018 – 
2020 г. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/08.03.2017 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския плана за 
развитие 2014-2020 г. на Община Две могили” за 2016 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/13.03.2017 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”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/13.03.2017 г., относно: 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/13.03.2017 г., относно: 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 158/14.03.2017 г., относно: 

Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град Две 
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могили в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили 
през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 159/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 160/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 
година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 164/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 165/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 166/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 167/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 168/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 169/14.03.2017 г., относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили 
за 2016 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 170/14.03.2017 г., относно: Отчет 
за изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма 
за управление на отпадъците, като неразделна част от нея за 2016 г. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 171/14.03.2017 г., относно: 
Допълнение на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили 2017 г. 

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

животновъдство и гори”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 172/14.03.2017 г., относно: 
Осигуряване на дърва за огрев на общински и обществени учреждения за отоплителен сезон 
2017-2018 г. и определяне на продажна цена на дърва за огрев за населението на Община Две 
могили. 

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

животновъдство и гори”. 

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 177/15.03.2017 г., относно: 
Изменение на т. 1 от Решение № 32 взето на заседание на Общински съвет град Две могили с 
Протокол № 3/04.12.2015 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 179/17.03.2017 г., относно: 
Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за деца и възрастни за 2018 г. в 
Община Две могили. 

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

дейности”. 

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 173/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Зюлкярова, живееща в град Две 
могили за раждане на второ дете – Ейлин Фаик Зюлкярова. 

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

дейности”. 

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

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 174/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Юзлем Недрет Ахмед, живееща в село Чилнов 
за раждане на първо дете – Берк Ахмед Ахмед. 
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Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 175/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Стефанка Ангелова Симеонова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Родопи” № 61. 

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

социални дейности”. 

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

27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 176/15.03.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мюмюне Ахмедова Мехмедова, живееща в село 
Кацелово, на улица „Родопи” № 49. 

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

дейности”. 

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

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 17.03.2017 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) 


