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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. № 357 

 

20.11.2020 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 

четиринадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 27.11.2020 година (петък), 
в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 336/11.11.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2020 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2020 година. 

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 339/11.11.2020 г., относно: 
Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково. 

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

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

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 340/12.11.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 55837.90.37 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Пепелина по Акт за частна общинска собственост № 
2082/30.10.2009 г. 

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”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 341/12.11.2020 г., относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2134 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост № 
1028/19.05.2008 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар 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. № 343/13.11.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 57488.6.150 по Кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Помен по Акт за частна общинска собственост № 
3718/22.07.2014 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”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 347/13.11.2020 г., относно: 
Вземане на решение за дялово участие по проект „Красива България” към Министерство на 
труда и социалната политика. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

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

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 350/17.11.2020 г., относно: 
Приемане на Програма по безопасност на движението по пътищата на територията на Община 
Две могили за 2021 година. 

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

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

 8. Докладна записка от Владимир Витанов с вх. № 351/17.11.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за 2020 година 
и проблемите, които стоят пред него. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 352/17.11.2020 г., относно: Даване 

на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, финансира 
от ВиК оператора през 2019 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на 
Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) 
и оператора ВиК ООД-Русе. 

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

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

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 353/18.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 354/18.11.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост. 
Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално устройство и 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 337/11.11.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Аксел Юсеинова Муртезова за раждане на 
второ дете – Симай Мюрвянова Муртезова. 

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”. 
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13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/11.11.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Марина Йорданова Калицова за раждане на 
второ дете – Калин Марианов Лазаров. 

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. № 349/17.11.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Мефтуне Ахмедова Сюлейманова за раждане 
на първо дете – Ерай Синан Юсеинов. 

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. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 355/19.11.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Исуф Осман от град Две могилли. 

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”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 356/19.11.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Искра Венелинова Филипова за раждане на 
второ дете – Виктория Стефанова Иванова. 

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”. 

17. 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 20.11.2020 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) 


