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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. № 328 

 

21.07.2017 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 осмото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 28.07.2017 година (петък), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 280/19.06.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълниение на Наредба № 5 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите предоставяни на физически и 
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

                   Христина Ефтимова – председател на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 294/12.07.2017 г., относно: 

Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов 
посредник на община Две могили. 

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

3. Докладна записка от Ралица Георгиева с вх. № 295/12.07.2017 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две 
могили през учебната 2016 – 2017 г.  

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

4. Докладна записка от Георги Иванов с вх. № 296/12.07.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Каран Върбовка за 
периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 297/12.07.2017 г., относно: 

Определяне на представител на Община Две могили за провеждане на извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 302/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ДГ „Първи юни” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка със 
защитените детски градини в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 303/14.07.2017 г., относно: 

Включване на филиал “Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. 
Две могили в Списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 
2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 304/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили в Списъка на средищните детски 
градини в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 305/14.07.2017 г., относно: 

Включване на ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, община Две могили, област Русе в Списъка със 
защитените училища в Република България за учебната 2017/2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 306/14.07.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 200, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол 
№ 10/22.04.2016 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 307/17.07.2017 г., относно: Отчет 
за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска администрация Две могили за 
периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 316/17.07.2017 г., относно: 

Промяна на статута на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост на имот, находящ се в град Две могили. 

Докладва: Галя Додева – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 317/17.07.2017 г., относно: 

Промяна на статута на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 

Докладва: Георги Георгиев – член на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 318/17.07.2017 г., относно: 

Предоставяне право на собственост върху изоставена нива в землището на с. Могилино. 
Докладва: Ивайло Иванов – член на Комисията по „Предотвратяване и установяване 

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

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 319/17.07.2017 г., относно: 

Одобряване на разходите за командировки в страната на кмета на общината и Председателя на 
Общински съвет Две могили за периода от 31.03.2017 г. до 30.06.2017 г. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 320/17.07.2017 г., относно: Отмяна 
на Решение № 550, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 
27/23.06.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 321/17.07.2017 г., относно: 

Промяна статута на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 
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Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

18. Докладна записка от Елка Маринова с вх. № 322/18.07.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили 
през учебната 2016/2017 г. и проблемите, които стоят пред него 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Венета Илиева с вх. № 323/18.07.2017 г., относно: 

Информация за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев” с. Баниска през 
учебната 2016/2017 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 324/18.07.2017 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 
второ тримесечие на 2017 година. 

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

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 325/18.07.2017 г., относно: 

Промени по бюджета на Община Две могили към 31.07.2017 г. и актуализация на плана за 
капиталовите разходи за 2017 година.  

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

финанси”. 

22. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 309/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Веселинка Кънева Стоянова, живееща в село 
Пепелина, на улица „Н. Й. Вапцаров” № 1. 

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

дейности”. 

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

23. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 310/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Елица Димчева Димитрова живееща в град Две 
могили, на улица „Георги Бенковски” № 24. 

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

социални дейности”. 

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

24. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 311/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Найчо Койчев Маринов, живеещ в град Две 
могили, на улица „Осогово” № 16. 

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

социални дейности”. 

25. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 312/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Нурджихан Раамиева Салимова, живееща в град 
Две могили за раждане на трето дете – Рами Фикретов Рамиев. 

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

социални дейности”. 

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

26. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 313/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Галена Тодорова Николова, живееща в град Две 
могили за раждане на трето дете – Рая Хюсеинова Илмиева. 

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

дейности”. 

          Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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27. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 314/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Здравкова Благоева, живееща в село 
Баниска за раждане на второ дете – Иванил Ивайлов Благоев. 

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

социални дейности”. 

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

28. Докладна записка от Айдън Карамехмедов с вх. № 315/17.07.2017 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Йознур Гюнал Ибраимова, живееща в град Две 
могили за раждане на близнаци – Нурехтин Ибрахимов Нурехтинов и Елия Ибрахимова 
Нурехтинова. 

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

дейности”. 

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

29. 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 21.07.2017 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) 


