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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. № 380 

 

22.12.2020 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 

петнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.12.2020 година (петък), в 

конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 345/13.11.2020 г., относно: 
Одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси 

за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили. 

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

финанси”. 

           Галя Додева – член на Комисията по „Териториално устройство и 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 362/04.12.2020 г., относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. 

Батишница. 

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. № 365/08.12.2020 г., относно: 
Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане срещу природни бедствия и земетресения за 2021 г. 

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

4. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 366/09.12.2020 г., относно: 
Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 

през 2021 година. 

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

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

5. Докладна записка от Юлиана Тодорова с вх. № 366#1/09.12.2020 г., относно: 
Приемане на График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и 

информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година.  
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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. № 367/10.12.2020 г., относно: 
Закупуване на имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, 

обл. Русе. 

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

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

                     Христина Ефтимова – 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. № 368/11.12.2020 г., относно: 
Промяна предназначението на имоти – общинска собственост. 

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”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 369/14.12.2020 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2020 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. № 371/14.12.2020 г., относно: 
Приемане на Наредба за изменение 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: Румен Марков – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна 

уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 373/15.12.2020 г., относно: 
Вътрешни компенсирани промени по бюджета на основание § 58 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. 

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

финанси”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 375/15.12.2020 г., относно: 
Предоставяне права за разполагане на електронна съобщителна мрежа на Държавна агенция 

„Електронно управление“ и изграждане на комуникационна свързаност за общинска 

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

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 376/15.12.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Валерия Борисова Великова за раждане на 

близнаци – Елица Владиславова Антонова и Биляна Владиславова Антонова. 

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”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 338/11.11.2020 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за раждане на 

второ дете – Сарп Мехмед Сунай. 
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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 Драгомир Драганов, Румен Марков и Бисер Йончев с вх. 

№ 378/18.12.2020 г., относно: Именуване на обществена сграда в град Две могили. 

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

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

политика”. 

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 22.12.2020 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) 


