
1

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. № 104 

 

23.03.2018 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 шестото 

заседание, което ще се проведе от 9.00 часа на 30.03.2018 година (петък), в конферентната 
зала на Община Две могили, при следния проект за 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет – анализ с вх. № 77/16.03.2018 г. на Началник на РУ – Две могили, относно: 

Дейността на РУ – Две могили през 2017 г.  
Докладва: Румен Марков – председател на Комисията по „Предотвратяване и 

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

дейности”. 

2. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 78/19.03.2018 г., относно: Отчет за 
изпълнение на Общинската Програма за опазване на околната среда и Общинската Програма за 
управление на отпадъците, като неразделна част от нея за 2017 г. 

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

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

дейности”. 

3. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 60/23.02.2018 г., относно: 

Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 1 за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
4. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 66/28.02.2018 г., относно: 

Одобряване на средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2019 – 
2021 г. 

Докладва: Айдън Карамехмедов – председател на Комисията по „Бюджет и 

финанси”. 

5. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 67/28.02.2018 г., относно: 

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 8 за символиката, за именуване и 
преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците  и другите 
възпоменателни знаци на територията на община Две могили, област Русе. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

6. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 73/12.03.2018 г., относно: 

Информация за спазване на транспортната схема в Община Две могили през 2017 г. 
Докладва: Стефан Димитров – член на Комисията по „Териториално устройство и 

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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7. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 75/16.03.2018 г., относно: Вземане 
решение за даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Изменение 
план на улична регулация /ПУП-ИПУР/ от ОТ /осова точка/ 2208 до ОТ 2210 и образуване на 
нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІV-2933, кв. 18 по плана на гр. Две могили, община 
Две могили, област Русе, за транспорт и комуникация. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
8. Докладна записка от Валентин Георгиев с вх. № 76/16.03.2018 г., относно: 

Изготвяне на счетоводен баланс на „Черни Лом 2008” – в ликвидация за 2017 г. 
Докладва: Николай Христов – член на Комисията по „Бюджет и финанси”. 

9. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 80/19.03.2018 г., относно: Приемане 
на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета средства през 
предходната година от НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 1919" – град Две могили в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 
година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

10. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 81/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1914" – село Баниска в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

11. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 82/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Светлина – 1927" – село Чилнов в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

12. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 83/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Зора – 1930" – село Помен в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

13. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 84/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Пробуда – 1927" – село Батишница в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

14. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 85/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1902" – село Кацелово в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

15. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 86/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Отец Паисий – 1912" – село Острица в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 
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16. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 87/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1928" – село Бъзовец в изпълнение на 
Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

17. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 88/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Развитие – 1908" – село Каран Върбовка в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

18. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 89/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Христо Ботев – 1927" – село Широково в изпълнение 
на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

19. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 90/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на Доклад за осъществената читалищна дейност и изразходваните от бюджета 
средства през предходната година от НЧ "Селско събуждане – 1899" – село Могилино в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2017 
година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

20. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 91/19.03.2018 г., относно: 
Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 
2014-2020 г. на Община Две могили” за 2017 г. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
21. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 94/19.03.2018 г., относно: 

Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Две могили 
за 2017 година. 

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

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

22. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 96/20.03.2018 г., относно: 
Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие 
на социалните услуги за 2019 г. в Община Две могили. 

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

социални дейности”. 

23. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 97/20.03.2018 г., относно: 
Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. 

Докладва: Светлана Цветанова – член на Комисията по „Образование, култура 

вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма”. 

24. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 98/20.03.2018 г., относно: Решение 
за поставяне на снето от въоръжение оръдие в Градски парк гр. Две могили (ПИ с 
идентификатор 20184.1.2848). 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

25. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 99/21.03.2018 г., относно: 
Предоставяне безвъзмездно за управление имот – частна общинска собственост за нуждите на 
териториалната структура на Агенция за социално подпомагане. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 
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26. Докладна записка от Исмет Рийзаев с вх. № 100/21.03.2018 г., относно: 
Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Чилнов през последната 
година и проблемите, които стоят пред него. 

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

27. Докладна записка от Христина Ефтимова с вх. № 101/21.03.2018 г., относно: 
Изменение на наше Решение № 646 по Протокол № 31/27.10.2017 г.  

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

строителство, местно самоуправление и нормативна уредба”. 

28. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 92/19.03.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Габриела Николаева Петкова за раждане на 
първо дете – Теодор Преславов Димитров. 

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

дейности”. 

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

29. Докладна записка от Божидар Борисов с вх. № 93/19.03.2018 г., относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ на Айше Велиева Галибова за раждане на първо 
дете – Гюней Галибов Махмудов. 

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

дейности”. 

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

30. 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 23.03.2018 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) 


