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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. № 55 

 

16.02.2018 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 тридесет и петото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 23.02.2018 година (петък), в сградата на НЧ 
„Пробуда – 1927” село Батишница, Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 5/08.01.2018 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и преименуване на 
улици, обекти с общинска значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на 
територията на община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/10.01.2018 г., относно: Приемане 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 31/22.01.2018 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: Димитър Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2018 г., относно: Годишен 
отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015 - 
2019 година за 2017 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 38/07.02.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сюлбие Алим Йозтюрк за раждане на второ дете 
– Дениз Юнал Йозтюрк. 

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

дейности”. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/08.02.2018 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
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застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 003151, местност „Канджик орман“, 
землището на с. Бъзовец, община Две могили, област Русе. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Доклад от Христина Ефтимова с вх. № 41/09.02.2018 г., относно: Приемане на 
Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/12.02.2018 г., относно: 

Определяне на годишната вноска за фонд „Общинска солидарност” към НСОРБ. 
Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/12.02.2018 г., относно: Отдаване 
под наем на имот № 000246 с начин на трайно ползване „Рибарник” - публична общинска 
собственост в землището на с. Кацелово, Община Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2018 г., относно: 
Приемане на годишен план за ползване на дървесина в Община Две могили и определяне 
начина на ползване на дървесината. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/12.02.2018 г., относно: 

Приемане на План за действие на Община Две могили в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020 г./. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2018 г., относно: 

Ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за 2018/2019 
стопанска година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ). 

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

гори”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/13.02.2018 г., относно: Даване 
на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, финансира от 
ВиК оператора през 2017 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на 
Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) 
и оператора ВиК ООД-Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2018 г., относно: Отмяна 
на Решение № 92, взето на заседание на Общински съвет – Две могили, с Протокол № 
6/29.01.2016 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/14.02.2018 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2018 година. 
Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 52/15.02.2018 г., относно: 

Споразумение за прекратяване на сключен договор за аренда. 
Докладва: Димитър Димитров – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – Две 

могили и са на Ваше разположение от 16.02.2018 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) 


