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ОБ Щ И Н А  Д ВЕ  МО Г И Л И О Б Л АСТ  РУ С Е 
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. № 231 
 

24.07.2020 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 десетото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 31.07.2020 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 174/09.06.2020 г., относно: 

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

осигуряване на обществения ред, опазване собствеността и чистотата на територията на 

Община Двемогили. 

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

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 202/02.07.2020 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя на 

Общински съвет Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. 

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 195/18.06.2020 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 2019 г.  
Докладва: Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

4. Докладна записка от Светлозар Донев с вх. № 207/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили, област 

Русе през учебната 2019/2020 година. 

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

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

политика”. 

5. Докладна записка от Елка Цанева с вх. № 209/13.07.2020 г., относно: Информация 

за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе 

през учебната 2019/2020 година. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Образование, култура, 

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

политика”. 

6. Докладна записка от Венета Димитрова с вх. № 210/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, област Русе 

през учебната 2019/2020 година. 

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

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

политика”. 

7. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 211/13.07.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” град Две 

могили, област Русе през учебната 2019/2020 година. 

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

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

политика”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 213/15.07.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост по Акт за общинска 

собственост № 4071/09.03.2020 г. в гр. Две могили, ул. „Цар Симеон” № 26, община Две 

могили. 

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

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 216/16.07.2020 г., относно: 

Изменение на Приложение № 2 към Решение № 93, взето на заседание на Общински съвет – 

Две могили с Протокол № 5/28.02.2020 г. 

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

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 217/17.07.2020 г., относно: 

Вземане на решение за прекратяване на членство на Община Две могили в Сдружение „МИГ 

Лидер на територията на Две могили и Иваново”, ЕИК 175874349. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 222/20.07.2020 г., относно: Отчет 

за изпълнение на  решенията на Общински съвет - Две могили от общинската администрация 

за първото шестмесечие на 2020 година. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 223/20.07.2020 г., относно: 

Разходване на натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 

прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
Докладва: Мехмед Чолаков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

13. Докладна записка от Галя Додева с вх. № 224/20.07.2020 г., относно: Определяне 

на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Бяла. 

Докладва: Галя Додева – председател на Временната Комисия по „Избора на 

съдебни заседатели”. 
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14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 226/20.07.2020 г., относно: 

Осигуряване на дърва за огрев на Кметствата от община Две могили за отоплителен сезон 

2020-2021 г.  
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”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 228/21.07.2020 г., относно: 

Приемане на „Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на територията и 

строителство” в Община Две могили”. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 227/20.07.2020 г., относно: 

Продажба на придаваема площ по улична регулация към имот с идентификатор 20184.1.1241 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили. 
Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 215/15.07.2020 г., относно: 

Преместване кабинета на кметския наместник в с. Широково. 

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

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 208/13.07.2020 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2432 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 

4075/07.05.2020 г. 

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

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

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 205/06.07.2020 г., относно: 

Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село Каран 

Върбовка за периода 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

20. Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. № 

197/22.06.2020 г., относно: Изменение на Правилник №1 за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

приет с Решение №18 по Протокол № 3/20.12.2019 г. на Общински съвет – Две могили. 

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

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

21. Докладна записка от Общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ с вх. № 

201/30.06.2020 г., относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

№ 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на 

община Две могили, област Русе. 

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

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

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 218/17.07.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Мелят Руждиева Ахмедова  за раждане на 

първо дете – Саваш Самет Ремзи. 

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

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

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

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 219/17.07.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Зинеп Асанова Рюстемова за раждане на второ 

дете – Зафер Рюстемов Тасимов. 

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

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

политика”. 

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

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 220/17.07.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Ивайлова Илиева за раждане на първо 

дете – Александър Валериев Недев. 

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

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

политика”. 

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

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 221/17.07.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомира Преславова Ангелова за раждане на 

второ дете – Кристея Преславова Ангелова. 

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

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

политика”. 

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

26. 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 24.07.2020 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) 


