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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 475 
 

22.08.2016 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. 56, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, свиквам VІI-мия Общински съвет – Две могили на 

шестнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.08.2016 година 

(понеделник), в конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 461/18.08.2016 г., относно: Избор и 

мандат на Обществен посредник, действащ на територията на Община Две могили, област 

Русе. 

Докладва: Христина Ефтимова – председател на Временната комисия за 

организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на 

Община Две могили. 

2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 406/22.07.2016 г., относно: 

Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили 

за периода от 01.01.2016 г. до 01.07.2016 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

3. Докладна записка от Кънчо Кънев с вх. № 411/26.07.2016 г., относно: 

Безвъзмездно предоставяне на движима вещ – собственост на ТД „Черни лом 2008” ЕООД. 

Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 412/26.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в землището на с. Каран Върбовка. 

Докладва: Мехмед Чолаков – председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 413/26.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 414/26.07.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство и 

гори”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 415/26.07.2016 г., относно: 

Предоставяне право на собственост върху гора в земеделски земи. 
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Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 416/26.07.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба № 27 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на 

рекламо – информационните и монументално – декоративни елементи и за осъществяване на 

рекламната дейност на територията на Община Две могили, област Русе. 

Докладва: Галя Додева – председател на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 438/08.08.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 за търговската дейност на територията на 

община Две могили, област Русе 

Докладва: Георги Георгиев – секретар на Комисията по „Териториално устройство 

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 440/08.08.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове 

за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област Русе. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – член на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 443/11.08.2016 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

Докладва: Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 444/11.08.2016 г., относно: 

Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, 

ал. 1 и чл.112, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Две 

могили, област Русе за второто тримесечие на 2016 година. 

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

финанси”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 450/15.08.2016 г., относно: 

Дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за първото полугодие на 2016 г. 

Докладва: Румен Марков – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 451/15.08.2016 г., относно: 

Промяна на т. 11 от Решение № 74, прието с протокол № 6/29.01.2016 г. 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 459/17.08.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 

дейности”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 460/18.08.2016 г., относно: 

Намаляване на капитала на „Черни Лом 2008” ЕООД град Две могили. 

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

финанси”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 473/22.08.2016 г., относно: 

Утвърждаване на щатните бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за 

учебната 2016/2017 година на територията на Община Две могили. 

Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 464/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Розалина Милкова Пламенова, живееща в село 

Чилнов за раждане на първо дете – Людмил Мартинов Валентинов. 
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Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 465/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ашиме Юкселова Шакирова, живееща в град 

Две могили за раждане на първо дете – Алтай Шакир Али. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

20. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 466/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айтен Ибишева Салимова, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Бертин Мергюнов Бейтулов. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

21. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 467/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Боряна Валентинова Христова, живееща в село 

Батишница за раждане на близнаци – Виктория Галинова Тодорова и Теодора Галинова 

Тодорова. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

22. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 468/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Радинела Стефанова Ботева, живееща в град 

Две могили за раждане на първо дете – Наталия Владиславова Недкова. 

Докладва: Велко Иванов – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

23. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 469/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Татяна Венелинова Великова, живееща в село 

Баниска за раждане на второ дете – Ани Свиленова Костадинова. 

Докладва: Димитър Димитров – секретар на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

24. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 470/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Георгиева Гаврагатова, живееща в 

град Две могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

25. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 471/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Здравка Маркова Иванова, живееща в село 

Батишница, на улица „Камчия” № 6. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

26. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 472/22.08.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Яшар Елверов Юсеинов, живеещ в град Две 

могили, на улица „Назъм Хикмет” № 13. 

Докладва: Христина Ефтимова – член на Комисията по „Здравеопазване и социални 

дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

27. 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 22.08.2016 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: 

 

    

     ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


