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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. № 300 
 

18.09.2020 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 

дванадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 25.09.2020 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 272#1/24.08.2020 г., относно: 

Удостояване със званието «Почетен гражданин на град Две могили и Общината» д-р Иван 

Иванов Ангелов. 

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

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

политика”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 279/04.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село Могилино 

за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 284/10.09.2020 г., относно: 

Намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Две могили през 2020 г., като 

безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

/ПУДООС/ за проект: „Подобряване на системата за управление на отпадъците и околната 

среда в населените места на община Две могили, чрез закупуване на един брой сметосъбиращ 

автомобил и съдове за събиране на битови отпадъци“. 

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

финанси”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 285/11.09.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село Пепелина 

за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 286/11.09.2020 г., относно: 

Преместване на здравен участък в с. Баниска от сграда с административен адрес  ул. „Христо 

Ботев“ № 3, кв. 35, пл. 209 в сграда с административен адрес ул. „Христо Ботев“ № 9, парцел 

ПИ 499, кв. 43 по плана на село Баниска. 

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

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

 6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 290/15.09.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. 

Пепелина, местност „Зелена махала“. 

 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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 293/15.09.2020 г., относно: 

Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПП в 

обхвата с идентификатори №№ 07212.169.18; 07212.169.19 и 07212.169.10, в землищата на с. 

Бъзовец, Община Две могили. 

 Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 295/16.09.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 30.09.2020 г. и актуализация на плана за 

капиталовите разходи за 2020 година. 

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

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 296/16.09.2020 г., относно: 

Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Две могили за 

периода 2021 – 2023 г. 

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

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/16.09.2020 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – автобус „Хюндай Каунти“ с рег. 

№ Р 7644 РК на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили. 

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

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 298/17.09.2020 г., относно: 

Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021 – 2027 г.“ 

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

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 299/18.09.2020 г., относно: 

Изменение на Решение № 196, взето на заседание на Общинския съвет с   Протокол № 

11/28.08.2020 г., относно утвърждаване на щатни бройки, маломерни и слети паралелки в 

сектор „Образование” за учебната 2020/2021 година на територията на Община Две могили. 

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

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

политика”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 291/15.09.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Илияна Михайлова Белчева за раждане на 

първо дете – Сияна Дони Богомилова. 
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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”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 292/15.09.2020 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ренета Иванова Атанасова за раждане на първо 

дете – Венцислав Калоянов Дончев. 

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”. 

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 18.09.2020 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) 


