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О Б ЩИ Н А Д ВЕ МОГ И Л И О БЛ А СТ  Р У СЕ  
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. № 165 
 

22.05.2020 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 

осмото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.05.2020 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Предоставяне на информация във връзка с предприетите мерки за 

овладяване на пандемията от COVID-19. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 147/05.05.2020 г., относно: 

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

с. Батишница, местност „Ясаците“. 

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”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 151/13.05.2020 г., относно: 

Продажба на поземлен имот с идентификатор № 20184.1.2086 по кадастралната карта и 

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

223/30.09.2001 г. 

Докладва: Ахмед Недрет – секретар на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 152/14.05.2020 г., относно: 

Продажба на сглобяема конструкция от метал и дърво – хале (тип „холандско“), намиращо 

се в двора на ПГСС „К. А. Тимирязев“(имот с идентификатор 20184.1.1520). 

Докладва: Ивайло Димитров – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

 5. Докладна записка от Петър Петров с вх. № 153/15.05.2020 г., относно: 

Информация за изпълнение на дейностите по предоставянето на социални услуги в 

„Център за обществена подкрепа“ – гр. Две могили за 2019 г. 

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. № 155/18.05.2020 г., относно: 

Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот – 

публична общинска собственост (пасище, мера), за разширяване на мюсюлманския 
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гробищен парк в гр. Две могили и  изграждането на места за паркиране на моторни 

превозни средства в разширението. 

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”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 156/18.05.2020 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: 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. № 158/18.05.2020 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 01.06.2020 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. № 159/18.05.2020 г., относно: 

Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. в целеви трансфер за финансиране на 

разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 

основание чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. 

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

финанси”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 161/19.05.2020 г., относно: 

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Две могили за 2020 г. и на Приложение 1 - Списък с размера и 

местоположението на пасищата, предвидени за отдаване под наем за индивидуално 

ползване през 2020 г. към Решение № 96, взето на заседание на Общински съвет – Две 

могили с Протокол №5/28.02.2020 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 162/19.05.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот с идентификатор № 20184.1.792 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за частна общинска собственост 

№ 4073/04.05.2020 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и 

нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 163/19.05.2020 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот с идентификатор № 20184.1.2863 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Две могили по Акт за публична общинска 

собственост № 3748/12.03.2016 г. 

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

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

13. Докладна записка от Сетвийе Имамова с вх. № 164/20.05.2020 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Помен за 2019 г..  

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

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

14. Изказвания, питания, становища и предложения от граждани. 
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Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет – 

Две могили и са на Ваше разположение от 23.04.2020 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) 


