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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. № 516 
 

21.09.2016 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 

осемнадесетото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.09.2016 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 474/22.08.2016 г., относно: 
Приемане на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 
в общинските детски градини на територията на община Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
                   Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
2. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 487/07.09.2016 г., относно: 

Прекратяване дейността на Временната комисия за организиране и провеждане на конкурс за 
избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област Русе за мандат 
2016 – 2020 г. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 490/12.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост в град Две могили. 
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. № 491/12.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 
преместваем обект (навес). 

Докладва: Ивайло Пенев – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 492/12.09.2016 г., относно: 
Отдаване под наем на земеделска земя, стопанисвана по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището 
на с. Чилнов, община Две могили 

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

животновъдство и гори”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/12.09.2016 г., относно: 

Приемане на отчет за полугодието на 2016 г. за изпълнението на бюджета, сметките за 
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средства от Европейския съюз, сметки за чужди средства и състоянието на общинския дълг, 
придружен с доклад към 30.06.2016 година. 

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

финанси”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 494/13.09.2016 г., относно: 

Продажба на дворно място – частна общинска собственост в град Две могили. 
Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други дейности”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 495/13.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на дворно място – частна общинска собственост в гр. Две могили. 
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

9. Докладна записка от Ралица Иванова с вх. № 496/14.09.2016 г., относно: 

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, 
изкуствата и спорта „Д-р Пангелов”, гр. Две могили. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 497/16.09.2016 г., относно: Отчет 

за изпълнение на Общинската програма за установяване на контрола върху кучешката 
популация на територията на 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. № 498/16.09.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Острица, община Две могили. 
Докладва: Велко Иванов – секретар на Комисията по „Земеделие, животновъдство 

и гори”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 499/16.09.2016 г., относно: 

Приемане на Програма  за развитие на туризма в Община Две могили. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
13. Докладна записка от Петко Антонов с вх. № 502/19.09.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Могилино за периода м. 
ноември 2015 г. до м. септември 2016 г. и проблемите, които стоят пред него. 

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

и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
14. Докладна записка от Цветелина Райчева с вх. № 506/19.09.2016 г., относно: 

Информация за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост село 
Могилино за периода януари – декември 2015 и януари – септември 2016 г. 

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

социални дейности”. 

15. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 503/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Биляна Красимирова Благовестова, живееща в 
село Чилнов за раждане на първо дете – Дария Георгиева Дамянова. 

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

социални дейности”. 

         Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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16. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 504/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Десислава Георгиева Димитрова, живееща в 
град Две могили за раждане на трето дете – Мария Десиславова Димитрова. 

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

дейности”. 

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

17. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 505/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Даниела Пламенова Йорданова, живееща в 
град Две могили за раждане на първо дете – Юлияна Тихомирова Трифонова. 

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

дейности”. 

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

18. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 507/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Шербан Ахмедова Алиева, живееща в село 
Помен, на улица „Александър Стамболийски” № 10. 

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

дейности”. 

19. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 508/19.09.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Северина Христова Тодорова, живееща в село 
Острица, на улица „Христо Ботев” № 1. 

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

социални дейности”. 

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

20. 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 21.09.2016 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) 
 


