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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 

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

 
 

Изх. № 82 
 

21.02.2020 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. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 54, ал. 2 и ал. 4 от Правилник № 1 за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, свиквам VІII-мия Общински съвет – Две могили на петото 
заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.02.2020 година (петък), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 80/19.02.2020 г. на Началник на РУ – Две могили, относно: 
Дейността на РУ – Две могили през 2019 г.  

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 56/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град Две могили в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 
година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 57/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 59/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в изпълнение на Програмата 
за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 
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Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 60/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в изпълнение на Програмата за 
развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 63/14.02.2020 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 64/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

Докладва: Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 65/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година на НЧ "Христо Ботев - 1927" с. Широково в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2019 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 34/30.01.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2015-2019 г. 
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Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

                      Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

                      Ивайло Пенев – председател на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                      Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/07.02.2020 г., относно: 
Приемане Програма за управление на Община Две могили за мандат 2019-2023 г. 

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

финанси”. 

                      Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                      Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                      Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/07.02.2020 г., относно: 
Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2019 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/12.02.2020 г., относно: 
Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 
Две могили. 

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

финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/12.02.2020 г., относно: 
Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 
ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от 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 за 
четвъртото тримесечие на 2019 година. 

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/12.02.2020 г., относно: 
Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя на 
Общински съвет Две могили за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/12.02.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2896 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
4064/14.01.2020 г. 



4

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

20. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 45/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за 
периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. включително. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по 
пътищата в Община Две могили за 2019 г. 

Докладва: Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/12.02.2020 г., относно: 
Приемане на Програма за подобряване безопасността на движението по пътищата на 
територията на Община Две могили за 2020 година и приложените към нея Мерки за 
предпазване на служителите от наранявания или загуба на живот в резултат на 
пътнотранспортно произшествие по време на работа в Община Две могили. 

Докладва: Бисер Йончев – секретар на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

 23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/13.02.2020 г., относно: 
Продажба на дворно място в УПИ V – 18, 19 в кв. 13 по регулационния план на с. Баниска, 
община Две могили по Акт за частна общинска собственост № 3595/03.07.2012 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/14.02.2020 г., относно: 
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/14.02.2020 г., относно: 
Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на 
кметства. 

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

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 69/17.02.2020 г., относно: 
Утвърждаване на годишен план и обем на ползванията на дървесина от горски територии, 
собственост на Община Две могили за 2020 г. и определяне начина на ползване и начална цена 
на дървесината. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 70/17.02.2020 г., относно: Даване 
на предварително съгласие за промяна предназначението на част от  имот – публична общинска 
собственост (пасище, мера), за разширяване на мюсюлмански гробищен парк в село Баниска. 

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 71/17.02.2020 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили с „Преустройство и модернизация на материалната база 
на ДЦПЛУ гр. Две могили, за по – добра жизнена среда в интерес на потребителите“ към Фонд 
„Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. 



5

Докладва: Соня Неделчева – Нечева – секретар на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 72/17.02.2020 г., относно: Решение 
за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд (ОПФ), находящи се 
на територията на Община Две могили за общо и индивидуално ползване на земеделски 
стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на  чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 година. 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/17.02.2020 г., относно: 
Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2020 г. 

Докладва: Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

                    Соня Неделчева – Нечева – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

31. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 74/17.02.2020 г., относно: 
Продажба на движима вещ – общинска собственост. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

32. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/18.02.2020 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за изготвяне на Подробен устройствен план – 
Парцеларен План за обект – Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и 
обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, с който се засягат поземлени имоти – собственост 
на Община Две могили. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

33. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 76/18.02.2020 г., относно: 
Изразяване на предварително съгласие за засягане на общински имоти за изграждането на обект 
– Автомагистрала „ Русе – Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 
0+400 до км 76+200. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Противодействие на 

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, 

животновъдство и гори, екология и други дейности”. 

34. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 77/18.02.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на гр. 
Две могили. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

35. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/18.02.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост находящи се в землището на с. 
Бъзовец. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

36. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 79/19.02.2020 г., относно: 
Преместване административният адрес  на кметство село Баниска от сградата в парцел ПИ 499 в 
кв.43, в сградата в парцел ПИ 520 в кв. 56 по плана на село Баниска. 
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Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

37. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 50/13.02.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Красимирова Благовестова за раждане на 
второ дете – Кристиян Георгиев Дамянов. 

Докладва: Юсеин Юсеинов – член на Комисията по „Образование, култура, 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална 

политика”. 

                   Ахмед Недрет – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

38. 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 21.02.2020 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: 

   
  

     ______________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


