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О БЩИ Н А ДВЕ МО Г И Л И ••••О БЛ АСТ  Р УСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207,e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0895/567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 
 

Изх. № 264 
 

21.09.2018 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. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, 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 четиридесет и второто заседание, което ще се проведе от 

9.00 часа на 28.09.2018 година (петък), в конферентната зала на Община Две могили, при следния 
проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 238#1/17.08.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 
юридически лица 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. № 245/14.09.2018 г., относно: 
Отдаване под наем на терени за поставяне на автомати за топли напитки и за пакетирани храни 
и напитки в „Автогара” – гр. Две могили. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, 

сигурност, екология и други дейности ”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 246/14.09.2018 г., относно: Участие 
на Община Две могили в извънредно общо събрание на акционерите на Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Канев”АД на 11.10.2018 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 247/14.09.2018 г., относно: 

Изменение на т. 2 от Решение № 827 по Протокол № 40/26.07.2018 г. на Общински съвет – Две 
могили. 

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

5. Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 253/18.09.2018 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост село 
Могилино за периода септември 2017 г. – до август 2018 г. включително. 

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

социални дейности”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 254/18.09.2018 г., относно: 

Продажба на незастроен терен частна общинска собственост в гр. Две могили. 
Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности ”. 



2

7. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 256/18.09.2018 г., относно: 

Отпускане на средства за издаване на книга „50 години град Две могили”. 
Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 257/19.09.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода м. 
септември 2017 г. до м. септември 2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 258/19.09.2018 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката популация 
на територията на Община Две могили, Област Русе. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 259/19.09.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот УПИ IX в кв.11- а по устройствения план на с. Баниска. 
Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Георги Великов с вх. № 261/19.09.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот с идентификатор 20184.1.732 на собственика на законно 
построените в имота сгради. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество, общинска собственост, сигурност, 

екология и други дейности ”. 

12. Докладна записка от Георги Великов с вх. № 262/20.09.2018 г., относно: Промени 
по бюджета на Община Две могили към 01.10.2018 г. и актуализация на плана за капиталовите 
разходи за 2018 година.  

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Георги Великов с вх. № 263/20.09.2018 г., относно: 

Изменение на Общинска транспортна схема. 
Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 248/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айгюляр Расимова Енверова за раждане на 
второ дете – Мюге Ерханова Бедриева. 

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

дейности”. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 249/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Драгомирова Йорданова за раждане на 
първо дете – Драгомир Александров Живков. 

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

социални дейности”. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 250/14.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветелина Рашкова Митова, живуща в село 
Баниска. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

                  Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 255/18.09.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвен Бедри Зюлкярова за раждане на трето 
дете – Едис Фаик Зюлкяров. 
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Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

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

18. 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 21.09.2018 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) 


