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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. № 221 
 

21.06.2019 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 петдесет и второто 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.06.2019 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/10.06.2019 г., относно:  

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от 

Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг на Община Две 

могили за 2018 г.  

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 203/10.06.2019 г., относно: Поемане 

на краткосрочен общински дълг, под формата на краткосрочен заем – овърдрафт. 

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

3. Докладна записка от Стефан Димитров с вх. № 204/10.06.2019 г., относно: Избор 

на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – 

Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Иван Николаев с вх. № 207/10.06.2019 г., относно: 

Информация за дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за периода 01.06.2018 г. до 

31.05.2019 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/17.06.2019 г., относно: 

Учредяване право на ползване върху имот общинска собственост за устройване на постоянен 

пчелин. 

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

гори”. 

6. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 209/17.06.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, село Баниска през 2018/2019 

учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

7. Докладна записка от Надежда Ангелова с вх. № 211/18.06.2019 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили 

през 2018/2019 учебна година и проблемите, които стоят пред нея. 
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Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 212/18.06.2019 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Помен, Баниска 

и с. Могилино. 

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

животновъдство и гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 213/19.06.2019 г., относно: Даване 

на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 

разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за 

неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на основание чл. 88 от 

ЗДБРБ за 2019 г. 

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 215/19.06.2019 г., относно: 

Вземане решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План 

за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ № 063029, ЕКАТТЕ: 81373, землище на с. 

Чилнов, община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 220/21.06.2019 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.07.2019 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2019 година. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/10.06.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Селикен Османова Билял за раждане на първо 

дете – Мерт Бюлент Яшар. 

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

социални дейности”. 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 206/10.06.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Фатме Арифова Османова  за раждане на първо 

дете – Арас Беркан Османов. 

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

социални дейности”. 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 214/19.06.2019 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Антон Красимиров Александров на 19 г., от гр. 

Две могили.  

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

дейности”. 

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

15. 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 21.06.2019 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) 


