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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. № 591 
 

18.11.2016 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 двадесетото заседание, 

което ще се проведе от 9.00 часа на 25.11.2016 година (петък), в конферентната зала на 
Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 567/10.11.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 30.11.2016 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2016 година. 

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

финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 568/10.11.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 569/10.11.2016 г., относно: Отчет 
за дейността на Сдружение „Наследство 2012 г.” – град Две могили за периода от създаването 
му до момента- м. октомври 2016 г. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 571/11.11.2016 г., относно: 

Информация за работата на отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация град 
Две могили. 

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

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 578/14.11.2016 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 третото тримесечие на 2016 година. 

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

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 544/17.10.2016 г., относно: 

Програма за развитието на читалищната дейност в община Две могили за 2017 година. 
Докладва: Светлозар Донев – председател на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 583/16.11.2016 г., относно: 

Приемане на Културен календар на Община Две могили за 2017 г. 
Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
8. Докладна записка от Председателски съвет на Общински съвет – Две могили с 

вх. № 584/17.11.2016 г., относно: Молба от Сдружение на животновъдите в село Острица за 
опрощаване на задължения към Община Две могили. 

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

гори”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 585/17.11.2016 г., относно: 

Информация за дейността на Пенсионерски кълуб „Мъдрост” – град Две могили през 
последната година. 

Докладва: Стефан Димитров – секретар на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 590/18.11.2016 г., относно: 

Подаване на заявление от Община Бяла за кандидатстване пред Предприятието за управление 
на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, за отпускане на заем за изграждане 
на сепарираща инсталация и площадка за компостиране, част от Регионална система за 
управление на отпадъците. 

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

 11. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 580/16.11.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Адевие Низамиева Юсменова, живееща в град 
Две могили, за раждане на първо дете – Юсмен Неджметинов Юсменов. 

Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

12. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 581/16.11.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Севджан Селимова Исмаилова, живееща в град 
Две могили, за раждане на второ дете – Джан Илханов Хасанов. 

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

дейности”. 

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

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 582/16.11.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселинка Кънева Стоянова, живееща в село 
Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1. 

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

социални дейности”. 

14. 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 18.11.2016 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: 

    

     ______________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


