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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

 

VII – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
             тел. 0889/317 167, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Изх. № 507 

 

15.12.2017 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. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 54, 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 тридесет и третото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 22.12.2017 година (петък), в конферентната 

зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 452/08.11.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 

преименуване на улици, обекти с общинска значение и за паметниците и другите 

възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 469/20.11.2017 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение 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: Байчо Георгиев – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

3. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 470/20.11.2017 г., относно: 

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

битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. 

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

4. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 475/01.12.2017 г., относно: 

Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация за периода от 01.06.2017 г. до 31.10.2017 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 476/01.12.2017 г., относно: 

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

през 2018 година.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 477/01.12.2017 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 2018 година.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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7. Докладна записка от Ивайло Пенев с вх. № 482/05.12.2017 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: Стефан Димитров – председател на Комисията по „Териториално 

устройство и строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

8. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 484/08.12.2017 г., относно: План за 

противодействие на тероризма в община Две могили. 

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

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

дейности”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 485/11.12.2017 г., относно: 

Информация за работата на Кметския наместник на село Пепелина и село Широково, община 

Две могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 486/11.12.2017 г., относно: 

Предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещ - автобус „Исузу Евро Тюркоаз” с 

рег. № Р 4648 РК и автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 АК за нуждите на СУ “Св. св. 

Кирил и Методий” – гр. Две могили. 

Докладва: Мехмед Мехмедов – секретар на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 487/11.12.2017 г., относно: 

Определяне на представител от Община Две могили в Комисия за изработване на Областна 

здравна карта. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 488/11.12.2017 г., относно: 

Информация за сключените договори за извършване на услуги с личен труд в Община Две 

могили, основания и постигнати резултати за периода от месец Януари 2017 г. – до месец 

Ноември  2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 490/11.12.2017 г., относно: 

Одобряване на промяна в структурата и числеността на общинска администрация Две могили и 

дейностите към нея. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 492/11.12.2017 г., относно: 

Подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община Две могили за 2017 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 493/11.12.2017 г., относно: 

Информация за резултатите от участието на Община Две могили през 2017 г. в проекти по 

различните оперативни програми. 

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

16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 495/11.12.2017 г., относно: 

Изменение на т. 1 от Решение № 665 по Протокол № 32/24.11.2017 г. на Общински съвет Две 

могили. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 496/11.12.2017 г., относно: 

Продажба на имот – частна общинска собственост в село Кацелово. 



3

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

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

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 497/11.12.2017 г., относно: 

Продажба на 6 броя имоти – частна общенска собственост, находящи се в землището на град 

Две могили. 

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

животновъдство и гори”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 499/11.12.2017 г., относно: 

Кандидатстване на Община Две могили с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

депо за битови отпадъци в ПИ с идентификатор 20184.60.381, гр. Две могили, Община Две 

могили”. 

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

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

дейности”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 502/14.12.2017 г., относно: Даване 

на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на инвестиции, финансира от 

ВиК оператора през 2016 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на 

Договора от 01.01.2016 г. между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Две могили) 

и оператора ВиК ООД-Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 503/14.12.2017 г., относно: Отчет 

за дейността на Сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб – Две могили” за 

2017 г. и перспективи през 2018 г. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 505/15.12.2017 г., относно: 

Изменение на Решение № 604, взето на заседание на Общински съвет по Протокол № 29 от 

25.08.2017 г. за извършване на корекции за трансформиране на част от целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на 

разходите за неотложени текущи ремонти на общинска пътна мрежа и улична мрежа на 

основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

23. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 506/15.12.2017 г., относно: 

Върнато за ново разглеждане наше Решение № 664 по Протокол № 32/24.11.2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 480/05.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Гюлчин Бехтинова Юмерова за раждане на 

второ дете – Беркай Юмеров Мехмедов. 

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

дейности”. 

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

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 491/11.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Айсел Илханова Мехмедова за раждане на първо 

дете – Сунай Мехмед Сунай. 

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

дейности”. 

       Севгюл Юмерова – секретар на Комисията по „Бюджет и финанси”. 
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26. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 494/11.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Галена Боянова Янкова за раждане на първо дете 

– Кристиан Димитров Димитров. 

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

социални дейности”. 

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

27. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 498/11.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Сениха Юсеинова Ахмедова за раждане на 

второ дете – Зерин Юнусова Зюлкярова. 

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

социални дейности”. 

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

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 500/13.12.2017 г., относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Линков Гаврагатов, живеещ в град Две 

могили, на улица „Неофит Бозвели” № 5. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – 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 15.12.2017 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: 

    

 

 

     ______________ (Христина Димитрова Ефтимова) 


