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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. № 158 
 

18.05.2018 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 осмото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.05.2018 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 110/11.04.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

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

                    Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 139/26.04.2018 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Иво Господинов с вх. № 146/14.05.2018 г., относно: 

Информация за изпълнение дейностите по предоставянето на социални услуги в «Център за 

обществена подкрепа» - град Две могили за 2017 г. 

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

социални дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 148/16.05.2018 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 

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

гори”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 149/16.05.2018 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 20184.1.114 по кадастралната карта на гр. Две 

могили - частна общинска собственост на собственика на законно построени в имота сгради. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

6. Докладна записка от Татяна Петрова с вх. № 150/16.05.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” град Две могили за периода м. 

септември 2017 г. до м. май 2018 г. 

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

социални дейности”. 
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7. Докладна записка от Георги Малев с вх. № 151/16.05.2018 г., относно: Информация 

за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Бъзовец за периода 01.04.2017 г. до 

30.04.2018 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/16.05.2018 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка със 

защитените детски градини в Република България за учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 153/16.05.2018 г., относно: 

Включване на филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 

Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 

2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 154/16.05.2018 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка със 

защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 155/17.05.2018 г., относно: 

Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд. 

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

животновъдство и гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/18.05.2018 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 

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

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

дейности”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 157/18.05.2018 г., относно: 

Подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.18 „СОЦИАЛНО – 

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020” и Одобряване на задължителни партньорства по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интергирано проектно 

предложение BG05M9OP001-2.18 „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. 

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

14. 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 18.05.2018 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) 


