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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. № 362 
 

21.12.2018 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 шестото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.12.2018 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 310/14.11.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване 

на обществения ред, опазване на собствеността и чистотата на територията на община Две 

могили 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317#1/19.11.2018 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2019 г. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 332/07.12.2018 г., относно: 

Информация за сключени договори за извършване на услуга с личен труд в Община Две 

могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2018 г. – до месец 

Ноември 2018 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.12.2018 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

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

                    Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Противодействие на 

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

сигурност, екология и други дейности”. 

5. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 341/14.12.2018 г., относно: Определяне 

размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за придобит стаж и 

опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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6. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 342/14.12.2018 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 

през 2019 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

7. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 343/14.12.2018 г., относно: 

Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 

информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2019 година. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 344/14.12.2018 г., относно: 

Изменение на Решения на Общински съвет Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/17.12.2018 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2018 г. в проекти по 

различните оперативни програми. 

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

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 348/17.12.2018 г., относно: 

Продажба на недвижим имот частна общинска собственост - дворно място с разположена в него 

двуетажна масивна жилищна сграда „Дом на специалиста“ в с. Могилино. 

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

животновъдство и гори”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 349/17.12.2018 г., относно: 

Актуализация на индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския 

съюз за 2018 година. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 351/18.12.2018 г., относно: 

Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД-Русе по повод приемане на Допълнително 

споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в сила от 

01.01.2016 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/18.12.2018 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – Лек автомобил „Форд Транзит”, с 

рег. № Р 6178 ВХ за нуждите на Кметство село Кацелово. 

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

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

екология и други дейности”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/19.12.2018 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

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

 15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.12.2018 г., относно: 

Спортен календар за 2019 г. на Община Две могили.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

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

16. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 356/20.12.2018 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 871 по Протокол № 44/30.11.2018 г.  



3

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 357/20.12.2018 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 876 по Протокол № 44/30.11.2018 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

18 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 358/20.12.2018 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор №18/07/2/0/00109 от дата: 09.03.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 

7 за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, 

TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“ сключен между Община Две могили и ДФ 

„Земеделие”. 

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

19 Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 359/20.12.2018 г., относно: 

Издаване на запис на заповед от Община Две могили в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор № 18/07/2/0/00109 

от 09.03.2018г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация  и реконструкция на 

участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE2004, в Община Две Могили“ 

сключен между Община Две могили и ДФ „Земеделие”. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.12.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Теолина Атанасова Христова за раждане на 

първо дете – Александър Владиславов Христов. 

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

социални дейности”. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/14.12.2018 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в град Две 

могили на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

22. 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 21.12.2018 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: 

    

 

     _______________ (Стефан Димитров Стефанов) 


