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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. № 649 
 

16.12.2016 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 двадесет и първото 

заседание, което ще се проведе от 13.30 часа на 22.12.2016 година (четвъртък), в 

конферентната зала на хотел „Шато Монтан” град Троян, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 573/11.11.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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. 

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

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

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 576/14.11.2016 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и 

юридически лица натериторията на Община Две могили, област Русе. 

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

финанси”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 586/17.11.2016 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: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 594/23.11.2016 г., относно: 

Информация за образуваните от и срещу Община Две могили граждански, административни и 

изпълнителни дела и резултатите от тях. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 600/30.11.2016 г., относно: 

Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 607/06.12.2016 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2016 г. в проекти по 

различните оперативни програми. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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7. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 610/08.12.2016 г., относно: 

Приемане на втори Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация за периода от 01.05.2016 г. до 31.10.2016 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Мехмед Чолаков с вх. № 611/08.12.2016 г., относно: 

Определяне размера на платения годишен отпуск и допълнителното възнаграждение за 

придобит стаж и опит на Председателя на Общински съвет – Две могили, съгласно чл. 26 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 613/08.12.2016 г., относно: Отчет за 

развитието и дейността на Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон и 

петанка за 2016 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 616/09.12.2016 г., относно: 

Информация за сключените граждански договори за извършване на услуги с личен труд в 

Община Две могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2016 г. – до 

месец Ноември  2016 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 617/09.12.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили като партньор по проект „Създаване на социално 

предприятие за зелени услуги в Община Две могили” по процедурата за безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

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

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 618/09.12.2016 г., относно: 

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост. 

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

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

13. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 619/09.12.2016 г., относно: 

Приемане на График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили 

през 2017 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 620/09.12.2016 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 2017 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 630/09.12.2016 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина, община Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 632/12.12.2016 г., относно: Отчет 

за развитието на спорта в Община Две могили през 2016 г. и перспективи за развитието през 

2017 г.  

Докладва: Румен Драковв – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 633/12.12.2016 г., относно: 

Спортен календар за 2017 г. на Община Две могили. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 634/12.12.2016 г., относно: 

Информация за състоянието и постигнатите резултати от участието на самодейните състави от 

общината в различни събори и фестивали. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 635/12.12.2016 г., относно: Отчет 

за дейността на клуб на хората с увреждания „Здравец”  – град Две могили  за 2016 г. 

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

дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 637/12.12.2016 г., относно: 

Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2017 г. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 638/12.12.2016 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Острица. 

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

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

дейности”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 639/12.12.2016 г., относно: Проект 

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: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 641/13.12.2016 г., относно: Отчет 

за дейността на Сдружение с обществена полезна дейност „ФК Две могили” за 2016 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 642/13.12.2016 г., относно: 

Одобряване на структура и чесленост на общинска администрация Две могили и дейностите 

към нея, считано от 01.01.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 643/13.12.2016 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 396 по Протокол № 20/25.11.2016 г.  

Докладва: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 645/13.12.2016 г., относно: 

Освобождаване от длъжност управителя на общинско търговско дружество „ЧЕРНИ ЛОМ 

2008” ЕООД град Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 647/14.12.2016 г., относно: Отмяна 

на Решение № 129 взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 

7/19.02.2016 г., относно кандидатстване на Община Две могили към ПУДООС с проект 

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на 

Община Две могили”. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

28. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 621/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Белослава Георгиева Георгиева, живееща в град 

Две могили за раждане на първо дете – Катерина Цаниславова Маринова. 
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Докладва: Байчо Георгиев – председател на Комисията по „Здравеопазване и 

социални дейности”. 

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

29. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 622/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Вероника Николаева Коева, живееща в град Две 

могили за раждане на първо дете – Николай Николаев Алексиев. 

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

дейности”. 

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

30. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 623/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Енжегюл Реджебова Мустафова, живееща в село 

Чилнов за раждане на първо дете – Мелек Нураева Бариева. 

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

социални дейности”. 

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

31. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 624/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Наталия Стоянова Илиева, живееща в град Две 

могили. 

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

дейности”. 

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

32. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 625/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Моника Цанкова Цанева, живееща в град Две 

могили. 

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

дейности”. 

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

33. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 626/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Юсеин Ибрямов Юсеинов, живеещ в град Две 

могили. 

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

социални дейности”. 

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

34. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 627/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Рилка Маринова Колева, живееща в град Две 

могили, на улица „Русалка” № 14. 

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

дейности”. 

35. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 628/09.12.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Неврие Раимова Наимова, живееща в село Каран 

Върбовка, на улица „Филип Тотю” № 2. 

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

социални дейности”. 

36. 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 16.12.2016 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) 


