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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. 884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 61 

 
21.01.2016 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 

шестото заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 29.01.2016 година (петък), в 
конферентната зала на Община Две могили, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 5/11.01.2016 г., относно: Отчет 
за дейността на „Домашния социален патронаж” през 2015 г. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 6/11.01.2016 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2015 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 7/11.01.2016 г., относно: Отчет 
за работата на общинската администрация по административното обслужване на 
физическите и юридическите лица през 2015 г. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 8/11.01.2016 г., относно: 
Промени по бюджета на Община Две могили към 31.12.2015 г., актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2015 година и актуализация на Индикативен годишен разчет за 
сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. 

Докладва: Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 59/21.01.2016 г., относно: 

Приемане на Общинска стратегия за управлението на общинската собственост в Община 
Две могили за мандат 2015-2019 г. 

Докладва: Димитър Димитров – Член на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 9/11.01.2016 г., относно: 
Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 
2016 г. 

Докладва: Ивайло Иванов – Член на Комисията по „Предотвратяване и 
установяване конфликти на интереси, общинска собственост, сигурност, екология и други 
дейности”. 
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                        Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 
животновъдство и гори”. 

7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 10/11.01.2016 г., относно: 

Приемане Бюджета на Община Две могили за 2016 г. 
Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 
                        Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
                        Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 

култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
                        Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по 

„Здравеопазване и социални дейности”. 
                        Мехмед Чолаков – Председател на Комисията по „Земеделие, 

животновъдство и гори”. 
                        Румен Марков – Председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

8. Докладна записка от Красимира Русинова с вх. № 12/12.01.2016 г., относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни в град Две могили за 2015 г. 

Докладва: Румен Драков – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 13/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 14/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 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. № 15/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 16/12.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 43/19.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 53/20.01.2016 г., относно: 
Допълнение на „План за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.” 

Докладва: Георги Георгиев – Секретар на Комисията по „Териториално 
устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 17/12.01.2016 г., относно: 
Закрила на деца с изявени дарби на територията на Община Две могили за 2015 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 18/12.01.2016 г., относно: 

Мерки по отношение на изкуствени неравности в община Две могили, които не отговарят 
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на изискванията, съгласно Наредба № РД 02-20-10/05.07.2012 г. за условията за изграждане 
или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства 
за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. 

Докладва: Стефан Димитров – Член на Комисията по „Териториално устройство и 
строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 19/12.01.2016 г., относно: 

Отчет за дейността на общинска администрация Две могили по изпълнението на Плана за 
младежта 2015 г. 

Докладва: Светлозар Донев – Председател на Комисията по „Образование, 
култура вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 20/12.01.2016 г., относно: 

Приемане на Общински план за младежта за 2016 г. 
Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 21/12.01.2016 г., относно: 

Спортен календар за 2016 г. на Община Две могили. 
Докладва: Мехмед Мехмедов – Член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 22/13.01.2016 г., относно: 

Отписване на вземане от счетоводните книги на Община Две могили. 
Докладва: Николай Христов – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 23/13.01.2016 г., относно: 

Кандидатстване на Народно читалище „Отец Паисий - 1912” село Острица, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7. 2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия”  на ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

                    Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 24/13.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Зора - 1930” село Помен, община Две могили, 
област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на 
ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

                    Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 47/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Светлина - 1927” село Чилнов, община Две могили, 
област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 
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включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на 
ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

                    Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 48/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Пробуда - 1927” село Батишница, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

                    Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 49/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1902” село Кацелово, община Две 
могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

                    Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 54/20.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Народно читалище „Селско събуждане - 1899” село Могилино, община 
Две могили, област Русе пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по Мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7. 2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия, на ПРСР 2014 – 2020. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
                    Мехмед Мехмедов – Секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

                    Стефан Димитров – Секретар на Комисията по „Образование, култура 
вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 46/19.01.2016 г., относно: 
Кандидатстване на Община Две могили пред Държавен фонд „Земеделие” с проект по 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
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мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020 г. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 41/18.01.2016 г., относно: 

Използване на средствата внасяни от общините като целеви разходи, възстановени в 
резултат на верификация от страна на Управляващия орган на Оперативна програма 
„Околна среда”, за обезпечаване на разходите за държавни такси и адвокатски хонорари.  

Докладва: Христина Ефтимова – Председател на Комисията по „Бюджет и 
финанси”. 

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 42/18.01.2016 г., относно: 
Определяне на членове на общото събрание на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците «Янтра – Лом 2008». 

Докладва: Галя Додева – Председател на Комисията по „Териториално устройство 
и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

30. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 44/19.01.2016 г., относно: 
Използване на натрупаните до края на 2015 г. отчисления по чл. 64 от ЗУО, в размер на 
354 204 лв. за доизграждане на Регионалната система за управление на отпадъците. 

Докладва: Румен Марков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
31. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 45/19.01.2016 г., относно: 

Използване на натрупаните до края на 2015 г. отчисления по чл. 64 от ЗУО, в размер на 
354 204 лв. за доизграждане на Регионалната система за управление на отпадъците. 

Докладва: Мехмед Чолаков – Член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
32. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 28/14.01.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Антония Димитрова Димитрова, живееща в 
град Две могили за раждане на второ дете – Аичел Илханова Илмиева. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

          Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
33. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 29/14.01.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Румяна Маринова Георгиева, живееща в 
село Баниска за раждане на трето дете – Силвия Румянова Маринова. 

Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

          Севгюл Юмерова – Секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
34. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 30/14.01.2016 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Ваня Първанова Севастакиева, живееща в 
село Каран Връбовка, на улица „Света Марина” № 11. 

Докладва: Димитър Димитров – Секретар на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

35. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 31/14.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Наим Ахмед Юсни, живеещ в град Две 
могили, на улица „Генерал Радецки” № 7. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 

36. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 32/14.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Димитринка Василева Йорданова, живееща 
в град Две могили, на улица „Мизия” № 8. 

Докладва: Христина Ефтимова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

37. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 33/14.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлюмсер Билялова Младенова, живееща в 
село Кацелово, на улица „Васил Левски” № 9. 
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Докладва: Светлана Цветанова – Член на Комисията по „Здравеопазване и 
социални дейности”. 

38. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 50/20.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Дяко Найчев Балов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Гълъбец Планина” № 4. 

Докладва: Велко Иванов – Член на Комисията по „Здравеопазване и социални 
дейности”. 

39. Докладна записка от Байчо Георгиев с вх. № 51/20.01.2016 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Христина Петрова Димитрова, живееща в 
град Две могили, на улица „Оборище” № 4. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – Председател на Комисията по „Здравеопазване 
и социални дейности”. 

40. 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 21.01.2016 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) 
 


