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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. № 64 

 

19.02.2021 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 

седемнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 26.02.2021 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет – анализ с вх. № 32/26.01.2021 г. на Началник на РУ – Две могили, 

относно: Дейността на РУ – Две могили през 2020 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”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 35/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Спортен календар на Община Две могили за 2021 г. 

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

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

политика”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 36/29.01.2021 г., относно: Отчет за 

дейността на Сдружение с нестопанска цел – Футболен клуб „Филип Тотю 2018“ – град Две 

могили за 2020 година. 

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

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

политика”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 37/29.01.2021 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация град 

Две могили през 2020 г. 

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

финанси”. 
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5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 38/29.01.2021 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2020 г. 

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

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 39/29.01.2021 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 07212.989.649 по 

КККР на с. Бъзовец, общ. Две могили, обл. Русе. 

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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 40/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в община Две могили, 

област Русе. 

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. № 41/29.01.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата 

им в община Две могили, област Русе. 

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. № 42/29.01.2021 г., относно: Годишен 

отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Две могили за мандат 2019-

2023 година за 2020 година. 

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. № 45/08.02.2021 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2584 по Кадастралната карта и 

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

3756/28.03.2016 г. 

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. № 46/08.02.2021 г., относно: 

Приемане на Доклади за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 

средства през предходната година от читалищата на територията на Община Две могили в 

изпълнение на програмите им за развитие на читалищната дейност през 2020 година. 

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

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

политика”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/09.02.2021 г., относно: 

Откриване на Детска педагогическа стая ком 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. № 50/10.02.2021 г., относно: 

Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Общината и кметовете на 

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

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 51/10.02.2021 г., относно: 

Общинска програма за намаляване риска от бедствия на Община Две могили за 2021-2025 

година. 

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. № 52/12.02.2021 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 2021/2022 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”. 

16. Доклад от Божидар Борисов с вх. № 54/15.02.2021 г., относно: Приемане бюджета 

на Община Две могили за 2021 г. 

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”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 55/16.02.2021 г., относно: 

Приемане на „Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Две могили и 

резултатите от нейното управление по видове и категория на обекта“. 

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. № 56/17.02.2021 г., относно: 
Одобряване на техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и 

даване разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Промяна на 

предназначението и ПРЗ, както следва:  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две 

могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.570/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.74, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за промяна 

предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – 

частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 02587.159.570 и „Гробищен парк” 

за ПИ с идентификатор  02587.159.74, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“;  

Обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две 

могили /представляващ имот с проектен № 02587.159.571/ с ПИ с идентификатор 

02587.159.73, с. Баниска, община Две могили и създаване на устройствена основа за промяна 

предназначенито на територия с трайно предназначение - „земеделска” и НТП - „пасище“ – 

частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен  № 02587.159.571  и „Гробищен парк” 

за ПИ с идентификатор  02587.159.73, в урбанизирана територия с НТП  „за гробищен парк“. 

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

строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 58/18.02.2021 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

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

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 60/18.02.2021 г., относно: 
Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 7 за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област 

Русе. 

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

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 61/18.02.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Цветанка Христова Казасова от град Две 

могили. 

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”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 62/18.02.2021 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галина Димитрова Томова за раждане на трето 

дете – Виолета Лучано Костова. 

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”. 

23. 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 19.02.2021 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. 

     

 

Зам.-председател на Общински съвет – Две могили: 

    

 

 

     _____________________ (Мехмед Селманов Чолаков) 


