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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 466 

 

17.11.2017 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 тридесет и второто 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 24.11.2017 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 431/20.10.2017 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 3 за организацията, управлението и 

дейността на специализираното звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 449/08.11.2017 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/08.11.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсял Юсеинова Хасанова  за раждане на първо 

дете – Айкан Мустафов Расимов. 

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

социални дейности”. 

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

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 451/08.11.2017 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 

Две могили. 

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

финанси”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 453/09.11.2017 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2018 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 454/09.11.2017 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 455/09.11.2017 г., относно: 

Предложение за проект «Спортен комплекс със зали за тенис на маса и фитнес в кв. 47, гр. Две 

могили» по гражданско-военно сътрудничество. 
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Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 456/09.11.2017 г., относно: 

Бракуване на движима вещ – общинска собственост. 

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

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

дейности”. 

9. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 457/10.11.2017 г., относно: 

Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2018 година на ПГСС ”К. А. 

Тимирязев” град Две могили. 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/13.11.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 737 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 461/13.11.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 738 с Протокол № 45 от 24.10.2014 г. и точка 1 от Решение № 338 с 

Протокол № 27 от 30.01.2009 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 462/13.11.2017 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. № 463/14.11.2017 г., относно: 

Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 

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

животновъдство и гори”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 464/14.11.2017 г., относно: 

Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на 

труда и социалната политика. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 465/14.11.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2017 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2017 година. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

16. 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 17.11.2017 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: 

    

 

 

     ______________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


